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 هةمدقم

 نم وأ 2 يرجحلا عبارلا ىلإ يناثلا نرقلا نم يبرعلا وحنلا يف صوصن هذه
 لثلميو . ( 0١ ةنس قوتملا ) ينج نبا ىلإ ( 14٠ ةنس ىوتملا ) هّيوسيس
 نباو «( ؟مه ةنس ىفوآملا ) د"رسّملاو « ( 741 ةنس ىفوتملا ) ينزاملا اهنيب

 نباو < ( م#سال ةنس ىقواملا ) ”يجاتجز لاو 6« ( خ١ ةنس ىفرتملا ) جارمّسلا

 وطسرأك وحنلا يف لوألا مّلعملا وه هيوببسو .( .7٠" ةنس ىفوتملا) هيولاخ

 . ةفسلفلا يف

 فيرصتلاب اتك و« هيومدسا باتكلا يه صوصنلا اهنم ”تيقتسا يتلا رثآلاو
 يف حاضيإلا » و « جارسلا نبال وحنلا يف زجوملاو « دربملل بضتقملاو « ينزاهل

 مركلانآرقلا نم ةروس نيثالث بارعإو « يجاجزلل « لمُجلا » و « وحنلا للع
 حرش دقو .ينج نبال بارعألا ةعانص رسو صئاصخلاو فصشملاو « هيولاخ نبال

 فراروشنم حرشلاو صنلاو ؛ يفزامل فيرصتلا باتك « فصنملا » يف ينج نبا
 هتقمس راثآ ىلع انباتك يف « فصنملا » مضوم مادقت اذهو < دحاو سن يف اعم

 « اضعب رخؤأو اضعب مادقأف * ينج نبا راثآ نيب لصفأ نأ أشأ ملو . نمزلا يف
 ةثالثلا ينج نبا راث 5 دعبو . فصنملاب بارعإلا ةعانص رسو صئاصخلا 'تقحلاف

 . هيولاخ نباو يجاجزلاو جارسلا نباو دريملا راثآ درسطت هذه

 نيب ايف اوشاع نيذلا ةاحنلا راثآ نم رسثن' ام ىلع يرامتخا 'تارصق دفو

 قاحسإ يبأل اصوصن انباتك نمضتي نأ دوأ تنك مو . عبارلاو يناثلا نينرقلا
 دجأ مل نكلو «يجاجزلا ذاتسأو دربملا ذسات « ( 8١١ ةنس ىفوتملا ) جاّتجزلا

 . ًاروشنم يومن ًارثأ هل

* 

 امههنيب ممج دقو . فرصلاو وحنلا لمشي ءامدقلا ىدل ماعلا هانعمب وحنلاو
 دربملا داع نكلو < لقتسم باتكب فرصلا ينزاملا "صخ مث « هباتك يف هيوبمس

 مد هبا



 هانعمب وحنلا يف يه انباتك اهمضي يتلا صوصنلاو . « بضتقملا » يف !هنيب عمجف
 . ًاعم فرصلاو وحنلا يف يأ « ماعلا

 . ( 8زماوجع ) بيكارتلاو < ( 38[همطواهىو ) غبصلاو « ( مطمهماههإب )

 للعلاو «لمفلاو مسالا ”ميص لوانتي وهف ؛فرصلا يف نالخدي نالوألا نارسقلاف
 وه ثلاتلا مسقلاو . ةفلتخخلا اهفيراصت يف لمفلاو مسالا اهل عضخي يلا ةيتوصلا

 « ةدحاولا ةلجلا يف ملكلا نيب تافقالعلا يف ثحبي وبف ؛ صاخلا هانعمب وحنلا
 وحنلا يف نوقرشتسملا اهفّسلأ يتلا بتكلاو : ضعبو ابضعب لما نيب تاقالعلاو

 عم روكذملا يثالثلا مسقتلا عبنت « (؟” ناماكو ربو '١' تيار ىباتكك « يىبرعلا

 نم دحأ فلؤي ملو . ( 0طههمومطإب ) ةباتكلا دعاوق نع ثيدحي ديهمتلا
 يباتككي انه هيونتلا ردحيو .لاثملا اذهىلع يبرعلا وحنلايف ًاباتك "دعب برعلا انئاماع

 . صاخلا هانعمب وحنلا يف يأ < ''* ةيبرعلا ةغللا بيكارت يف فرودنكر

* 

 عوضوم يف نيصن دحت الف «اهتاعوضوم عاونت صوصنلا رابتخا يك تيعار دقو
 وحنلا باوبأ نم اريبكص اردق لَم ةراتهخلا صوصنلا نإ لوقلا نكميو . دحاو

 . فرصلاو

 نم غرف يذلا يبرعلا ءىراقلل ةبسانم ةراتخلا صوصنلا نوكت نأ تبعارو

 .ىلوألا هرداصم يف وحنلا ةءارق ىلإ علطتب ذخأو « ةماعلا وحنلا دعاوق ةسارد

 (1) 17. ؟1كوطأ , لف يموسسمقت هأ اطع قعوطتع آقمعهتقمعع . '1طنقل ءلتاتمد .
 "ارسم ؟ه]نمتعق. (مسطتلمعع 1896 , 1898 .

 (2)(. 8عمعاعء] ههصمر ةعوطتمعطع (ءعفسصسعاتلع. 2 عاكأع ةاكا ومعي. ه6
. 1948 

 (3) 11. 11 ععاع عم 0014 :

 (وه) آنزعغ ةرصامطاتمعطعسم ؟ءعطقلامتققع عم ةعوطتقعطعم . آان.عنلعص» 5
 (ط) قةعوطتمعطم ةوصاغمتا. [11عنلعاطعمع 1921 .

 هد



 نمو ؛ نورخأتملا نويوحنلا هنم ىقتسا يذلا دروملا يه ىلوألا رداصملا هذبف

 عافتنالاو اهيلع عالطالل جضانلا يبرعلا ءىراقلل قيرطلا دّب نأ انيلع بجاولا

 ىلإ ف ئوشتن انك م ةرخأتملا هيتك ضعب يف وحنلا أرقن انك نيسح ركذأو . اهب
 .ةرخأتملا بتكلا كلت يف مؤامسأ درتت نيذلا لئاوألا ةاسنلا راثآ ىلع عالطالا
 باك نم [_فترط انعم أرق - مهلضف ىلع  انسّكلعم نم ًادحأ نأ ركذأ الو
 ريخ يناثلاو< وحنلل يساسألا دامعلا لوألا نأ مم « ينج نبال صئاصخلا وأ هيودبس

 . ةغللا هقف يف فّلأ ام

 ىلإ برقأ هلعجتس ةمدقتملا وحنلا صوصنل مهتءارق نأ نيسرادلل نيمض انأو

 ؛ ةرابعلا ةطوسبم « ةركفلا ةحضاو - اهتلمج يف - يبف . مهيولقو مهلوقع

 ةدقعملا ةيوحنلا تاليلمتلا كلت ىلع ال « برعلا مالك ىلع اهجاجت-| يف دمتعت يهو

 وحنلا يف بضتقملا نأ 'ركذنلو . ةقطانملاب نيرخأتملا ةاحنلا ضعب اهسف رثأت ىلا

 بولسألا كلذب يبتني ال انباجعإ نإو . بدألا يف لماكلا بحاص دربهلل وه
 .صئاصخلا هباتك يف فرصلاو ةغللا لئاسم ينج نبا هب جلاع يذلا عئارلا يبدألا

 نمف . ةرخأتملا هبتك ضعب ىلع الإ هبالط ملطن' الأ وحنلاب فاحجإلا نمو
 لمأتلا دعب مهلعلو . ةعساولا هباحر ىلإ ةقيضلا هقابتع نم مهلقنن نأ انيلع هحقح
 ثحبلاب نيلغتشملا نم كلذ دعب نوريصي دقو ( هقاشع' نم نوحبصي هنساحم يف

 يف ثحبلا ىلإ دوقي « هنم فرصلاب ىّكلعت ام امس الو « وحنلا يف ثحبلاو . هبف
 . ةدئافلا جودزتف « ةغللا هقف

 نم مهنمف © عيارلا نرقلا دعب اوءاج نيذلا ةاحنلا ردق نم ”ضّغأ تسلو
 اوعضو نيذلا لئاوألا ةاحنلاب ةيانعلا بوجو ىرأ اًءإو ؛ لضفلا يف ةياغلا فراش

 قيحْلأل دبجلا فعلسب'و ةصرفلا يل حاتت' نأ ىنمتأ كو . ىلوألا ةيوحنلا رداصملا
 لمتكتف « ةقحاللا نورقلا نم وحنلا ف اصوصن لمشي هلثم رغآ باتكلا اذهب

 . ةفلتمتا هروصع يف يوحنلا فئلأتلا ةروص كلذب

 لإ

 هل # ل



 اهحرمش يف تمعارو . ةراتخملا ةيوحنلا صوصنلا حرش يف ًادبج رخدأ ملو
 يف ةطبارتم ةدحتو رداصملا هذه نوكتل « ضعبو اهضءب اهرداصم نيب طبرلا

 ىَنْمعَل صوصنلا داريإ نم حرسشلا يف 'ترثكأو . مقاولا يف يه اي ءىراقلا رظن
 .هصيخلتنمضرفغلاب ىفوأ نوكي دق صنلا داريإ نآلوًاحرشو انتم باتكلا اهب

 نيب هناكم ناببب اهيف تيينع' « هل ةيفاو ةمجرتب يوحت لك صوصنل تمادقو
 . هراثآ ”هأ نع ثيدحلا اهيف تلّصفو < هنع رخأتو هيلع مدقت نم

* 

 عجارملاو«صوصنلا رداصمىلع لمتشي باتكلا رخآ يف يذلا عجارملا تاو
 تديعا يف تاقبطلا بتك و «شماوهملا ىف اهملإ ةراشإلا تر نا سبق

 (ناتكلا اتق يف روك ذم مهارم نما كلذ: وس امو: مجارتلا ةباتك يف اهبلع

 « هنامزو هرشن ناكم عم الماك همسا ركذي' * رش لوأل عجرملا ركذ درب نيحو

 . كلذ دعب هدحو همماب يفتك" مث

* 

 روتك دلا ذاتسألا لضافلا يليمزا ركشأ نأ ةمدقملا هذه ماتخ يف ينتوفي الو
 نيمئاقلل ليزجلا يركش م ةدقأ كلذك . ةبمطلا هراكفأ ضعب قيتع زيزملا دبع

 بطق دمحأ دا 9 لاقل اهتم[ اس الو « ةيرملا توري مما ةتكتما لع
 . اهيلإ تجتحا يتلا عجارملا ريفوت يف اعسأو رختدب مل يذلا

 ةضبنلا راد بحاص « ةيديرك ىفطصم ذاتسألال ركشأ نأ ًاضيأ ينتوفي الو
 . باتكلا اذه نم ىلوألا ةعبطلا رشنل هدادعتسا نسح < توريبب ةبيرعلا

 راد ةعبطم ىلع نومئاقلا الذب قلا ةسطلا دوهجلاب هرنأ نأ دوأ اريخأو

 . ةنسحلا ةروصلا هذه يف باتككلا جارخإل توريبب رشنلاو ةعابطلل نائل

 ركب بوقعي ديسلا
 ١ خ٠ (سرام) راذآ يف توريب

 ا ماع



 هياوبيس ةمجرت

 لوأ : « باتكلا » بحاص «رّبْنَق نب ناثع نب ورمع رشبر وبأ وه
 تناكو . ةرصبلاب هؤشنمو « سراف لهأ نم ناك . وحنلا يف عماج باتك

 . فالخ عضوم هتافو ناكمو «لاوقألا طسوأ لع ه ٠ ةنس هتافو

 يفوت هنإ (21؟ص) «نييوغللاو نييوحنلا تاقبط » يف يديبزلا لوقيو
 '""«ةغللا بيذهت ١ ةمدقم يف يرهزألا لوقيو .ةنس نيثالثو ثالث نبا وهو
 امو » : هباتك نع لوقيو « نيعبرألا لع فين دقو تام هنإ (15 ص )

 . « توملا هيلإ عرسأو "' رضلتخا هنآل ءاذه هباتك هنم عمم ؟دحأ تماع

 وه نيعبرألا ىلع فيت دقو هتافوب لوقلا نأ ( 115/11) توقاي ىريو
 تام رمع س ىسيعو 7 نعزي ىتنع نع ىور دق هتأل » « حيحصلا

 ىدحإ “ هيوبيس ةافو ىلإ ىسيع ةافو نمف « ةئامو نيعبرأو عست ةنس

 )١( ًاءزج رسشع ةسمخ يف ( - 14084) ةرهاقلا يف عبط .
 امتف تام : باشلا رضتخا (؟) .

 . يلبس اك (*)

 .ه 18٠ ةنس تناك اهنأ رابتعا ىلع (4)

 ها



 ىتح لعيب الو « لقعي وهو الإ هنع ذخأ دق نوكي امو « ةنس نوثالثو

 ,همزالو« ىدزالا ”يدوهرفلا دمحأن ب ليلخلا نع وحنلا هيوبنس ذخأ

 « يفقثلا رمع نب يسيع نع وحنلا نم آًئيش ذخأ ناكدقو . "هل ذملتتو

 ديجملادبع نب ديمحلا دبع باطخلا يبأ نع ةغللا ذخأو . بيبح نب سنويو

 يمضبجلا رصن نب ىلع نبا وهو) يمضَّحلا رصن نب ىلع نب رصن ىور )١(

 ,رمدقتم نم وهو ) ةملص' نب دان ىلع يلمتسي ناك هيوبيس نرأ ( ليلخلا ذيمت
 نم دحأ سيل » : تلكم هللا لوسر لاق : اموي دام لاقف « ( نييرصبلا نييوحنلا

 سلو : هيويسس لاقف ؛« « ءاد'ردلا انأ سيل هنع تذخأل تئش ول نم الإ يىباحصأ

 لاققف « « ءادردلا ابأ سيل ه « هيوببس اي تنحل : دامح هل لاقف « « ءادردلا وبأ
 .ليلخلا مزلووحنلا بلطف ؛ دحأ هعم يننتحلب ال ماع نيلطأل مرج ال :هيوميس

 ِق ( ك٠ توقابو 24 نييوحنلا رامخأو 45١ ور 4٠-1١ ءاملألا ةهزن رظنا

 « ءاماعلا سلاج » يف ربخلاو . ”هو و يطفقلاو « ( ةملس نب دامح ةمجرت

 يف كلذك و«دربملا ديزي نب دم سابعلا ىلأ نع القن ( ١04-١١6 ص) يجاّجزلل
 .يدادغبلايلاقلا يلع يبأ نع القن (15ص) يدببزلل « نييوغللا ونيبوحنلاتاقبطو

 ةادأ انه (سيل) نكلو « ( سيل ) مما ابنأ ًامّهوت (وبأ) هيوبيس مفر دقو
 (سيل) نع هيوبيس ثدحن دقو . اهربخ (اأ)و « ابوجو رتتسم اهمساف « ءانثتسا
 .(قالوب ط < سالاب_مال 0/١ ) «باتكلا» يف ءانثتسالل نيتللا (نوكي ال)و

 ( نينرقب هيو..س دعب ) ينج نبا تزفح يتلا ةياكحلاب انرك ذت ةياكحلا هذهو
 . هتمجرت يف اهدرونسو <« فرمصلا مع ناقتإ ىلإ

 . ناؤع ةفالخ يف ه م ةنس قوت « رماع نب روع وه ءادردلا وبأو

 ده ]واد



 3 .يراصنألا تباث نب سوأ نب ديعس ديز يبأ نعو « ريبكلا شفخألا

 ناثعنب ورمع :ةعبرأ ليلخلا باحصأ نم زربو : ىلع نب رصن لاق ه

 رصن نب ىلعو « لّيَمش نب رضّتلاو « هيوبيسب فورعملا رشب وبأ ربنقنبا
 بلغ و«هيوبيس وحنلا يف مبعربأ ناكو . يسودّسلا جرّومو « يمضبجلا
 رصن نب ىلع لعو « ةغللاو رعشلا جرؤم ىلعو « ةغللا ليمش نب رضنلا ىلع
 . " « ثيدحلا يمضهجلا

 : هيوبسس لاق [لكف . ليلخلا نع هيوبيس باتك يف ةياكحلا ةماعو

 "'دجأنب ليلخلا وبف«هلئاق ركذي نأ ريغ نم «لاق»:لاق وأ «هتلأس»

 )١( باتك يف ةبتق نبا لوقي ١ ةيرصملا بتككلا راد ط ) « فراعملا 2١95٠

 لاق ( يناتسجسلا) متاح وبأ ينثدحو ه : ( هه4 ص « هشاكع تورث قيقحتب :
 هلو < يسلجب يقأي مالغ هيوبيس ناك : لاق ( يراصنألا رديز وبأ ينثدح

 ينديرب امنإف « هتربرعب قثأ نم ينربخأ »:لوقي هتعمم اذإو : لاق .ناتباؤذ « .

 . ممم رابخأ . 58 ةهزن (؟)

 يوحنلا ؛ ”يحاب'ر لا هللا دبع يبأ ةبطخ نم 7+ ص يفو . ١“ رامخأ 629

 اهيلع دمتعا يتلا « هيوبيس باتككل هتياورل © ( هسه ةنس قوتملا ) يملدنألا
 ىفوتملا ) جاتجزلا قاحسإ ابأ نأ«باتكلل ةديدجلا هترسثن يف نوراه مالسلا دبع
 اتإف « هريغ لاقو» : ليلخلا لوق دعب هيوسس لاق اذإ » : لاق ( ه ١١# ةنس

 «هتلأسو » : لاق اذإو ؛ هعم هسفن ركذي نأ نع ليلخلا لجأ هنآل <« هسفن ينعد

 . « ليلخلا ينمي امنإف



 يلع نب مدن نأ 22 (18-ا/ ص ) « نييوغللاو نييوحنلا تاقبط » ىفو
 نب ىلع يأ ) يبأل لاق هباتك فلؤي نأ هيوبيس دارأ ل » :لاق يمضبجلا

 نع ًاريثك هيوبيس ىكحو . « ليلخلا مع ييحن لاعت : ( يمضبجلا رصن
 . رمع نب ىسيعو ربكألا شفخألا نع ىكح اك « بيبح نب سنوي

 « طسوألا شفخألا « ةدعسم نب ديعس نسحلا وبأ هيويبس نع ذخأو

 يذلا هوه شفخالاو . "' بارطقب فورعملا رينتسملا نب دمحم ىلع وبأو

 نييرصبلا دنع وحنلا يف مظعم وهو« هنيبو هحرشو هيوبيس باتك ىلع ملكت
 :(ه8"صء,تسربفلا) شفخألا ةمجرت يف مدنلا نبا لوقيو ."" «نييفوكلاو

 يقلو «هنم نسأ شفخألا ناكو , هباحصأ دحأ وهو «هيوببس نع ْذخَأ ١

 كلذو,شفخآألا هيوبيس باتك ىلإ قيرطلاو . ءاملعلا نم هيوبيس هيقل نم
 هكا“ نويعفذا قالو هيلع هأرق ادحأ نأ معي ال هيوبسس بأتك نأ

 وبأو « يمرجلا هيلع هأرق نمم ناكو . شفخألا ىلع باتكلا ءىرق تام ال
 . « امهريغو « "' ينزاملا نائع

 )١( م ص « يحابرلا ةبطخ ًاضيأ رظنا .

 كلذب هبّقل هيوسس نإ لاقيو . رتفت ال بدت ةبيود برطقلاو » (؟)
 ه١ تسربفلا ) «لبل برطق الإ تنأ ام : اموي هل لاق. راحسألا يف هايإ هتركابم

 .( و  لفسأ

 . 08م بتارم (؟)

 . يرهزألا لاق اك اباش تام هنأل (؛)

 . يلي ايف ينزاملا ةجرت رظنا (ه)
 3 ل
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 .هباحصأو يئاسكلا اهب رظانو,ديشرلا مايأ دادغب ىلإ هي وبيس دروو

 ل ها 00 يف يجاجزلا اهركذ ةروبشم ةرظانملاو

 بيطخلاو 58-7١5(( ص ) « نييوغللاو نييوحنلا تاقبط » يف يديبزلاو

 توقايو «( يحل كوبا اع ٠١4/15 230٠6 ) يدادغبلا

 ١19/15 -1١( « ؟هو_؟هزو 17 ) يطفقلاو (.

 يذلا باتكلا وهف « ملع ىلع ران نم ربشأ وحنلا يف هيوبيس باتكو

 ««باتكلانالف أرق » : ةرصبلاب لاقي ناكف » .' وحنلا نآرق سانلا هامس
 باتك هنأ كشي الو « < باتكلا فصن أرق »و , هيوبيس باتك هنأ لعِبف

 فرفز

 ؟ هيوبيس

 : هيف نيمدقتملا ءاملعلا ضعب لاوقأ هذهو

 لهأ ماع ناك . ه١م9 ةنس ىفوتملا يئاسكلا ةزمح نب ىلع نسحلا وبأ وه )١(

 يف نولوعي هيلعو « مهماعب نوهتني هملإ « مهبيف مفادم“ ريغ مهمامإو ةفوكلا

 هيلع أرقو « ًارانيد نيسمخ شفخألا نسحلا يبأ ىلإ لَم هنإ لاقيو ؛ مهتياور
 نا ( 74 بتارم ) رس هيوببس باك

 بالا ( بيع ) راوع' ىلع مههّبن . شفخألا نم ملعأ - نييرصبلا ينعي - موقلا
 .: ( 1: تارغا) ( هنوف باتك قس« عيكرو

 .«6 بتارم (؟)

 . 9 رابخأ 6و



 بحاص « ( ه1 ةنس ىفوتملا ) 'يحّمجلا مالسنب دمحم لاق (أ)
 .. يوحنلا هيوبيس ناك »:هيوبيس كردأ دقو «؛ ءارعشلا تاقبط
 .«هيف مامإلا وه هباتكو وحنلا يف قلحلا ةياغ
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 فترأ دارأ نم » : ( مه 417 ةنس ىفوتملا ١ يفزاملا نائع وبأ لاق (ب)

 ”" حتسيلف هيوبيس باتك دعب وحنلا يف اريبك اباتك لمعي

 تدرأ» : 0 ل (ج )

 دجأ ملف « « هل هيدهأ ءيش يف تركفف«" كلما دبع نب دمحم ىلإ جورخلا

 « ًائيش كل يدهأ نأ تدرأ : هل تلقف «هيوبيس باتك نم فرشأ ًائيش

 اذهو « باتكلا اذه نم فرشأ َرأ ف ء كدنع ءيش لك اذإف تركفف
 ائيش "ىلإ تيدهأ امهللاو » :لاقف . ' 'ءاًرفلا ثاريم نم هتيرتشا باتك

 )١( بيطخلا 155/89 .

 يف « ينيدملا » نأ ظحالر . يليامف يفزاملا ةمجرت رظناو . مو رابخأ (م)

 . « ينزاملا » فيرحت (*4/9) ةاورلا هابنإ

 . مصتعملا ةفيلخلا ريزو « تايزلاب فورعملا (؟)

 . يئاسكلا ذيمالت نم 2 ه *07 ةنس ىفونملا « دايز نب ىبحي ايركز وبأ (؛)
 ىفوتملا)ضماحلا ىسوم وبأ ناك كلذك و“ هيوبيس ىلع بصعتلا ديدش هارفلا ناكو
 « نييوحنلا بتارم » يف يوغللا بمطلا وبأ لوقي .بلعث ذبمات ( ه .ه ةنس

 دمج انريخأف .هيوبيس ىلع ةيبصعلا دئاز ناكو » : ءارفلل مجرتي وهو ( ملا/ ص )

 -نع بلعت انربخأ:لاق (بلعث مالغب فورعملا دهازلا رمع وبأ ) دحاولا دبع نب

 تيد 4 هج



 0: هئم لإ "بحأ

 وحنلا يف سانلا بتكي ل » : هيوبيس باتك نع اضيأ ظحاجلا لاقو

 رمح وبأ لاق.هيوببس باتك هسأر تحتو ءارفلا تام : لاق ( مصاع نب ) ةماسدح
 هقرافي ال ناك امِإ :لاقف بلعث ىلإ ىسوم وبأ ضماحلا ماقف :دحاولا دمع نب دمج

 :(88-مل/ص) كلذ دعب ببطلا وبأ لوقيو .«هتسناكشلو هأطخ عستتب ناك هنآل
 نبدمح ه_ب انثدح ام كلذ نمش . ضماحلا لقعب تبهذ دق ةيمصعلا تناكو »

 نورظانتي مهو نجلا مانملا يف تيأر : لاق ناسيك نبا ينربخأ : لاق دحاولا دبع
 . هيوسسس ىلإ : اولاقف ؟ وحنلا يف نولممت نم ىلإ : مهل تلقف مولملا نم نف لك يف

 بضغف ©« ضماحلا ىسوم ىبأ ةرمؤحب العد ثيدحلا اذه تربخأف : دمج لاق
 .نجلا هملإ لمق كلذلف“ ناطمش لاحد هيوسس امنإ «قدص دق : لاق مث ضماحلا

 : « بلعث ساسعلا وبأ هتكسأف

 م2 (ه 59١ ةنس يفوت ) هنامز يف ةغللاو وحنلا يف نييفوكلا مامإ « بلمثف

 مدنلا نبا لوقي ذإ بجعن اذحلو . هيوبيس ىلع بصعتلا يف ةالاغملا عمسي نكي

 باتك ةعنص ىلع عمتجا : بلعث سابعلا يبأ طخيب تأرق » : ( ه١ تسرمبفلا )

 نكلو .«ليلخلل لئاسملاو لوصألاو“ هيومبس مهنم ًاناسنإنوعبرأو نانثا هيوسسس
 صنلا اذهو»:( 84-١5 ص) بانكلل هترشن ةمدقم يف نوراه مالسلا دبع لوقب

 نأ يهو « ةيمتح ةيماع ةقيقح نع ربعي امنإ هيوبيس صكقنتب رمشي' دق يذلا
 عدتبي نرأ لقعي ال ذإ ؛ هوقبس نيذلا ةاحنلا دوبج حاقل_ وه امنإ هيوممس باتك

 ًاريثك تعمر يتلا ةليصألا دوهجلا كلت نم ديفي نأ نود لماكتملا معلا اذه هيوبسس
 . « هللعو هسيياقمو هلئاسمو وحنلا لوصأ نم

 )١( بيطخلا 195/0٠١ .

 ا ١١ه



 . ”"« لايع هيلع سانلا بتك عيمجو « هلثم اباتك

 ناسنإ دارأ اذإ ( ه 780 ةنس ىفوتملا ) دربملا سابعلا وبأ ناك ( د )

 هل اميظعت « رحبلا تبكر :هل لوقي هيوبيس باتك هيلع أرقينأ
 قوتلا] قرض( ئوجتلا تاحتلا ردم وبا ىوريو: '"اهيفاأل اماظمكناو
 لشم مواعلا نم ملع يف باتك لمعي مل: :لاق هنأ دربملا نع ( ه178 ةنس

 « اهريغ ىلإ ةرطضم مواعلا يف ةفنصملا بتكلا نأ كلذو « هيوبيس باتك

 ." «هريغ ىلإ همه نم جاتحيال هيوبيس باتكو
 . ”"« هيوبيس ىلع ٌدرلا باتك هاذه عم دربمللو )

 ذيملت وهو « (ه؟١١ ةنسىفوتملا )جاجْز لا قاحسإ وبأ لاق ( ه)

 '*' © ةغللاب

 باتكهلو» :(١؟ص) «ةغللا بيذبت » ةمدقم يف يرهزألا لاق( و )

 )١( تايفو . "51/9 يطفقلا #/١ .

 . مو رابخأ . ه» - لفسأ ه١ تسربفلا (؟)

 . ه ص < يحابرلا ةمدقم نم (©)

 . يلب ايف دربملل اذتمجرت رظناو . هو تسربفلا (؛)

 . 7 يحابرلا ةبطخ . 7 تاقبط (5)

 تاوأاس



 ىف فر نق فينصتلا نّسح ةم الع ناكو . وحنلا يف ريبك

 .« امج ًاملع هيف تيأرف هباتك

 «صئاصتملا»يف ''(م؟97 ةنسىفوتملا) ينج نب نائعحتفلا وبأ ىنثأ (ز)
 برعلاب نوبوحنلا ناك املو >:(708/1-304) لاق . آمج ءانث هيوبيس ىلع

 مهدوصقأو مويناعملو « نيلحتم مهظافلأبو « نيذخآ قت لعو « نيقحال
 هعاضوأ عرشو«"'هعاعش ْعَمِجَ يذلا "معلا اذه بحاصل زاج « نيّمآ

 « ”هناضحأ جعباو « "هناطشأ جلختو «“' هلافغأ مسوو « هلكشأ مسرو
 ىلع هوذحيوءاوأر امم اوحت هيف ىري نأ« ' هد_راوف ءافأو « هدراوش مزو

 0 اوذتحا يتلا مهتلثمأ

 -80١1ص) ًآليوط اباب صئاصخلا نم ثلاثلا ءزجلا يف ىنج نبا درفأو

 .نومعزي ايف هيوبيس تتافيتلا غيصلا يأ «باتكلا» تناوف لعلوقل(

 )١( يلب ايف هل انتمجرت رظنا .

 . هنم قارفت ام : هعامش (#*)

 . هيف ةمالع ال ام وهو « ( نوكسف مضب ) لْمفغ' مج لافغأ (؛)

 ائالتما دعب اهعفرل ولدلا لبح بذحن' م هلابح بذج : هناطشأ جلخ (ه)

 . رثملا ءامب
 . هرارسأ فشك يأ هيتاوح قش : هناضحأ جعب ()

 «ميطقلا نع ةدرفنم :دراف ةيبظ ؛ةدراف وأ دراف عمج دراوف .داعأ:ءافأ (1)

 1 الوضأ لا ودعتلا هراوش داغأ : دوصقملاو . ىعرملا يف درفنت : ةدراف ةقانو



 "”هيحاصلعةذوخأملا ةلثمآلا نأ ملعا»:هلوقب بابلا اذهل ينج نبا مدق دقو

 . هيلع تحص ول اهترعم رهاظ هنع ضحي ام اهيف لوقنو « اهركذنس
 هل ةالعم تناكل « هنع اي هلالخإ ةعانش أردت ةليح اهيف نكت لولو

 ناك نإ « هصقتن ال اهب هل عبتتملا صقنو هلضفب ةدهاشو « ''هيلع ةارازم ال
 اذه ةفلكل كلذو . هتليضف نم ضغلاو « هتبتر طح اهب اديرم اهدروأ

 1١ ع لمتشي وأ ءاهب طاحي نأ هفاتكأ '””راعبإو« هفارطأ دعبو « رمآلا
 '*'اهءارذأ رجحت وه ةرشتنملا تاغللا هذه يصاقب طاحأ اناسنإ نإوءاهيلع
 ""'هضاوتلا ةرثكو « '"'دادّللا اهتنسلأ يداعتو ه دالبلا ةعس ىلع ؛ ةيمارتملا

 ءءانجبلاو ءاحَّرّصلا مالك عيمج *' قرتغا ىتح«دابو رضاح نم اهيلهأ نيب

 )١( بحاص ١» هيوببس يأ « باتكلا .

 )١( هيلع ًاببع ال هل ًافرتش تناكل : يأ .

 نسفأو هملع رلعو :قيرطلا هب مل : لاقي « ةعاوأ ردصم راعدإ (*)

 . رعو ىلإ هب

 . مصحتو قيصضت (1)

 فكرط يأ ( "لك يف نوكسف حتفب ) أرد وأ وارذآ مسمج ءارذأ هز

 + لرق نم ورد: نع يدلي لاقي« كيرختاب]
 وهو ( كيرحتلاب ) هّدُّنللا نم « ( لادلا ديدشتب ) هدلألا عمج دادللا )١(

 . ةموص#ٌلا ةدش

 . دعابتلا : مضاوتلا ()

 . بعوتسا : ىرتغا (4)



 نيب ام «ضرعلاو لوطلا تاذ ءضرألا '''رارظأ يف «ءامإلاو ديبعلاو

 ؛فالجألاو ةاعرلا تاغل ىتحءعوجسم ىلإ بوطخمو ؛موظنم ىلإ روثنم
 مهناذهو«نيلوخدملاو مهئالقعو ؛ "'فالخلألا رارصر تاوذ '"”يعاورلاو
 ؛مهيلع لاوحألا رياغتوءمهباسو مهبرحو ؛«مهزهو مدج_ يف «نيسوسوملا

 الإ هفالتخاو هرشانتو «هثاثبناو هتعس لع كلذ عيمج نم لللخي مف

 اهرثكأ وأ ابلعلو  رابتعالاو ثحبلا ىلع ةتفابتتم « رادقملا ةبفات '””فرحأب
 «هقيفوتكلذب معي نأ ”ريدجل هتدهع مزلت مف هتغل تدسف نمع ةذوخأم

 لقتلو «هب ابقعم هيلع درروأ ام ركذناو. هقيرط هتياغ ىلإ هل ىلخي' نأو
 ٠ « هللا نذإب هنع هب شحفلا ةطامإ نم انرضحي ام هيف
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 روبن ريد يسنررفلا قرشتسملادي ىلع ةرم لوآل « باتكلا »رشنأ
 ينكلذ دعب عبطو.(1885و31881 سيراب ) نأزج يف 1. 2ءدةدطهدعو

 «طبضلاةقيقدةعبط يهو؛(م١٠11و1418--ه1518و1511) نيأزجيفقالوب

 قوتلا) "يفاريسلا هللادبع نب سحلا ديعسيبأ حرش نم تافطتقم اهشم اهبو
 يرمتنشلا معألل باتكلا دهاوش حرش اهتاحفص لفسأ ينو ؛ ( ه178 ةنس

 .نزيو وق لاقط مول نوضا رنا ع الل“
 . عار ثنؤم « ةبعار عمج يعاورلا (؟)

 وهو) رارصلاب قوثنلا (عورض“ )فالخأ ناد'دشي يئاللا تايعارلا يأ (*)
 . اهادالوأ ابعضارت الثل ( طبخ

 . تاماكلا : فرحألا (؛)

 نإو ) روطس ةمعضسب كلذ لسد ةدراولا ( نإ ) ربخ وه ( ريدجل ) (ه)
 ا ًاناسنإ



 نم ؛ بهذلا نيع ليصحت »همساو (ه 45 ةنس ىفوتملا ) نابلس ند فسوب

 نوراهمالسلا دبع ىلوتيو.'' «برعلا تازاحجم مع يفءبدأآلا رهوج ندعم
 ؛ ( مدقت ؟ ) يحابرلا ةياور ساسأ لع باتكلل ةديدج ةرشن جارخإ نآلا

 ىلإ نالصي ( 1577-1918 ةرهاقلا ) ناءزج نآلا ىتح اهنم ردص دقو

 .'"' قالوب ةعبط نم لوألا ءزجلا نم 4١ ص فصتنم

 0. لوطع ناي يناملآلا ىرشتسملا جرخأ ٠٠4١و 1898 يتنس نيب اهفو

 ؛ تاقيلعت عم ( روبنريد ةعبط ساسأ ىلع ) هبوبيس باتكل ةيناملأ ةمجرت
 . تادلحب ةسمخ يف كلذو

 حرش يف يرمتنشلل دهاوشلا حرشو يفاريسلا تاقملعت نم ًاريثك اندفأ )١(

 «ًادج دمج يرمتنشلل دهاوشلا حرشو . هبوببس باتك نم اهانرتخا يتلا صوصنلا

 . ديزتسا ةدابز كرت داكن ال

 . ةحفص(؟1يف اهنم يناثلاو«ةحفص 44؟يف قالوب ةعبط نم لوألا ءزجلا (؟)

 دم ا” هاذ



 ''' «باتتكلا » نم صوصن

 ايهنم دحاو لك نيذللا نْيلوعفملاو نينلعافلا باب اذه )١(

وحن ناك امو هب لعفي يذلا لثم هلعافب لءفي
 ؟” كلذ 

 «( اديز تبرضو ينبرض)و ( ديز ينبرضو تبرض)) كلوق وهو
 « نيلعفلا دحأ ظفللا يف لماعلاف . "' هيلي يذلا لعفلا ىلع مسالا لمحت
 دحاو مسا يف لمعي ال هنأ الإ « عقو دقلوألا نأ ْلْعِي دقف ىنعملا يف امأو

 الا هنأ و ةهزاوج بوقت لوا هيلي ىذلا »فناكانر ورب ""فضتو مقو ( و

 )١( قالوب ةعبط نع .

 فلتخا دقو . عزانتلا باب دعب امف يمس ام اذهو . 4١ - سال/١ (؟)

 « ديز ينبرضو ”تبرض ه وحن ) بابلا اذه يف نيلعفلا يف نويفوكلاو نويرصبلا
 لامعإ نأ ىلإ نوب رصبلا بهذف؛لامجإلابىتل'وأ اميأ( « ًاديز تبرضو ينبرضد»و
 هذهو . ىلوأ لوألا لمفلا لامعإ نأ ىلإ نويفوكلا بهذو « ىلوأ يناثلا لعفلا
 ىرامنألا نب تاكربلا وبأ اهدروأ ىتلا فالخلا لئاسم نم ةرسشع ةشلاشلا ةلأسملا ىه

 1 .© نيمفوكلاو نيدرتمتلا نينو نب فالخلا لئاسم ىف فاصنإلاو هباتك يف

 ْ . مسالا هدعب يقأي يذلا يناثلا لمفلا ىلع يأ ()

 . لوعفم هنأ ىلع بصنو لعاف هنأ ىلع ”مفر (؛)



 تناك اك ؛ ديزد عقو دق لوألا نأ فرع دق بطااخلا نأو « ىنعم ضقني

 «لوألا يف رجلا ناك ثيح«مالكلاهجو ( ديز_ردصو هرردصب تنشخ )

 (هنيب !ووس ؛ ىنعم ضقني الو « لعفلا نم مسالا ىلإ برقأ ءابلا تناكو

 " بصنلا يف نايوتسي اك رجلا يف
 0 لجو ع هل وق 00 اذهوخن َك رت يوي مو

 000 "واسم ٌولا هلي رخآلا ليش

 ب 0

 ردصو هردصب تنشخ » نم ىلوأ « ديز ردصو هردصب تنش+ه )١(

 اووس. (تنشخ ) لمفلا نم ( ةيناثلا ردص ) مالا ىلإ برقأ ءابلا نآل « « ديز

 اك «(ديز ردصو 0 ةيناثدلا ( ردص ) و ىلوألا( ردص )نيب رجلا يف
 .(ديز ردصو ه ردص تنشخ) ىف بصنلا يف اههنمب اووس

 اال ا فسم نفوق رأر و نكح هودتف نشكو

 ةياورو“4 قالوبو رودنريد يتءعبط يف ةفرحم تدرو دقو . ”ه بازحألا (؟)

 «باوصلاىلإ هترسثن يف نوراه مالسلا دبع هّبن نكلو«يفا ريسلا حرمشو « يحابرلا
 كلذ ىلإ هبني الو نورقلا "رت نأ بجع نمو » : لوقي ثيح ا/١/4 يف كلذو

 . "© ءاماعلا نم دحأ

 دعب ( هللا ) نعو © ( تاظفاحلا ) دعب ( نهجورف ) نع ىنغتسا (*)
 ( تاركاذلاو )

 سانلا لوقو : ( رجف ) ناسالا.يفو . هكرتنو كرجفي نم علخنو : يأ (؛)

 نم : كرحفت نم : لاقف بلعث هرّسف <« كرحفي نم كرتنو علختو » : ءاعدلا يف

 . كفلاخي نمو كيصعي

 د وبل



 سيق لوق كلذو . اذه نم ٌدشأ ءانغتسالا نم رعشلا يف ءاجو
 (حرسنم ) ؛ مطخلا نبا

 "”فلتخم يأرلاو ضار كدنع امب َتنأو ادنعاب نحن

 ( ليوط) : يمج ربلا ءيباضلاقو

 7 وتل ايمن اواو نزل . "اسر طلاب وتم اكل ند

 (ليوط ١ : رمحأ نبا لاقو
 ”'ىفامر يروطلا لجأ نمو آئيرب يدلاوو هنم تنك ررمأب ينامر

 (نحن) ربخ فذح .ضار كدنع اب تنأو « نوضار دنع امب نحن : يأ )١(
 فذحنم زاج امل ًاي'وقم هب دهشتسا » : يرهتنشلا لوقي. ( تنأ ) ربخي ءافتكا

 هنآل ( 'ديز يبرضو تيرض ) مهوق يف اهنع ىنعمسم' لضف وه يذلا لودفملا
 .« هب الإ مالكلا متي ال هملإ جاتحم وه يذلا لوألا أدتمملا ربخ تيبلا يف فذح

 يفاثلا ربخلاب ىنفتسا ؟ بيرغل اهب ًاراّيق نإو « بيرغل اهب ينإف : يأ (؟)
 مما:رابق . هنع للا يضر نافعنب ناؤع لزنم يأ هلزنم : هلحر . لوألا ربخلا نع

 هسيح ثمح نحسلا يف رعاشلا اهلاق ةميرأ تاسيأ لوأ تيبلاو . رعاشلا سرف
 دمج قتيقحتي < ١465 ةرهأقلا 4 دربملل لماكلا ) ) ًاشحاف ءاحه موق هئاحط ناؤع

 وه هنإ رعاشلا لوقي . ( 889 و ١/ 8٠+ © هتاحش ديسلاو مهاربإ لضفلا وبأ

 ناؤع نع بيرغ هنأ يأ « نامع مقي ثيح ةرونملا ةئيدملا نع ناميرغ هسرفو
 . اهدعي امو جو م0/6 ( قالوب ط ) يدادغبلل بدألا ةنازخ رظناو . هسفن

 يناثلا ربخلاب ىنغتسا ؛ اثيرب هنم يدلاو ناكو « ائيرب هنم تنك : يأ (+)

 الحر ( يلهابلا درمعلا نب رمحأ نب ورمع ) رعاشلا فصو . لوألا ربخلا نع
 ىمروههركن ركاب ءاهر هنأ رك دق4( لكن ) يوط يف ةرجاشم هنيبو هنيب تناك

 . ( يرمتنشلا ) اههنيب تناك يتلا ةرجاشملا لجأ نم هنم اههتءارب ىلع هلثمب هابأ

 اوس



 لدتسيس بطاخلا نأ معدق هنآل , دحاولا ظفل ربا عضوميف عضوف

 ًادحاو عصي مل هنآل , دوجأ لوألاو . ةفصلا هذه يف نب_رخآآلا نأ ىلع هب

21) 

 دحاو عضوم يف اعمج الو « عمج عضوم يف

 : قدزرفلا لو هلثمو
 ( لمك)

 نا ا ا ا

 نأ بطاخملا ملعلو « رخآلاب ةانغتسا « ربخ لوآلا نوكينأ كر
 . كلذ يف لخد دق لوألا

 علخن)و ( ديز ينبرضو تبرض ) وحن لعفلا نم لوعفملا فذح نأ ينعي )١(
 فذح نم دودجأ ( تاركاذلاو ًاريثك هللا ننركاذلا ) و ( كرجفي نم كرتنو
 ًاعمج الو عمج عضوم يف ًادحاو عضي مل هنأل « يناثلا ربخي هافتكا لوألا نم ربخلا
 . ( يفاريسلا ) دحاو مضوم يف

 نع يناثلا ربخلاب ىنغتسا ؛ رودغ ريغ تنكو « رودغ ريغ ناكف : يأ (؟)
 لوألا ربخ فذح يف ةمدقتملا تاببآلا هذه » : يرمتنشلا لوقي . لوألا ربخلا

 لوألا تيبلا الإ هيوبيس ريغ دنع تاببألا عيمج ريدقتو . هيلع يناثلا ربخ ةلالدل

 دنع تببلا اذه ريدقتف . ريخأتلاو مدقتلا ىلع ( اندنع اء نحن : هلوق وهو ) اهنم

 تنكو يأ «كلذك تنك و : ىنءملا نأ ىلع « 'تنكو « رودغ ريغ ناكف : هريغ

 لوقف“ فذحلا نع هجرخي' ال ريخأتلاو مددقتلا ىلع هلم ناك اذإف . رودغ ريغ

 ربخ فذح ىلع ركذلا مدقتملا لوألا تيبلا يف ممعامجإ مم « ىلاوأ هيوبيس

 . « ةرورض لوألا
 «(نحن )لوألا أدتمملا ربخ وهفوذحملا نأ ىلع لوألا تيبلايف اوعمجأ : ”تلق

 . ددعلا يف اههفالتخال هل ًاربخ حلصت ال ( ضار ) نأل

 تاع( دن



 .( كموق ينوبرضو تبرض ) ت تلقل رخلا ىلع مالكلا لمحت م واو
 نكي / ( ينيرض )تلق اذإف . (كموق ينبرضو تبرض) مهمالك انإو
 . " اعيمجرمضلا لعجت تنأوأ ( ينب رض ) لوقت : ال كنآل“''' لوآلل ليبس

 حبق افإو « " (ديزب يب ٌرمو تررم ) تلقل لوألا تلمعأ ولو 5 0 كرف
 ىعم ضقني مذإ وأ برقألا اولعج دق مهنأ اذه (غ) 1

 (ليوط : قدزرفلا لاق
 0 4 0 1 6١

 رمشاهو رفانمنم ,سمشدبع ونب 2 ينبسو تيبس ول ًافصن نكلو

 )١( ”تبرض ) لوألا لءفلل ًالومفم ( كموق ) نوكي نأ نكمي / : يأ ( .

 . هل العاف نوكي عمج ريم ( ينبرض ) يف سيل هنأل : يأ (؟)

 . ( ترر- ) لوآلا لعفلاب قلعتم ( ديزي ) نأ ساسأ ىلع (؟)
 ( ديز ) نوكيف < ( اديز يب رمو تررم ) لاقي نأ ىتل'وألا نأ يأ (؛)

 . هيلإ برقألا رهو يناثلا لعفلل العاف

 ا ل ا ا م ا
 . لدملا : فصنلاو . لع ( ينس ) لعاف ةلالدل ( تدمس ) لوعفم فذح

 ا

 : تبا اذه لمقو . شيرق نم الإ ةرخافمو

 مراضتخلا _ماركلا 'مثثلا ينابآب ؟سعاقم' ”بُسأ نأ ًامارح "نإو

 يئاباب مهتباسم يسفن ىلع تمرح دفق : لوقبف . ميّت نم يح سعاقهو

 يف يفاصتنا نكلو < مهضارعأ "مذب يضرعل افاصتنا ىرأ الو ' يفرشو مهتعضل

 -فارشأ نم سمشدبع وندو .ينّمستو شر فارشأ ”بُسأ نأ ةاجاهملاو ةّباسملا

 د نه



 (ليوط) : يوتغلا ليفط لاقو

 امن 5 ناك ةامدم نك و

 د ََ ول كر او ابقوف 2

 ( ليوط ) : ةلهاب نم لجر لاقو
 5 ره : ه3 هللا ل 006 ره 7 (") و

 هابصأ اهلثمو ملحلا ىبصت ةنافّيس هب ىتغت ىرأدقلو

 ديرب وهو ( فانم نم ) لاقف ؛ يصق' نب فانم دبع ودب مهو 24 شيرق -
 . لكشي ال هنأل « ”ينانم اولاق ذإ هملإ بسنلا بسح ىلع ( فانم دبع نم )
 ىلع هفطعي لو ؟فانم دبع ائبا امهو « ناوخأ اهنآل سمث دبع ىلع ًامثاه فطعو
 . ( ءاطْممملا داوجلا وهو مريض عمج مراضخلا ) . « ىنعملا داسفل فانم

 فذح ؛ بهذم نول ترعشتساو « بتهاذُم 'نول اهقوف ىرج : يأ )١(
 تملك عمج : تئملكلا . هيلع ( ترعشتسا ) لوعفم ةلالدل ( ىرج ) لعاف

 «© ريغصتلا تيكلا م زئلأ امنإو ؛ تمكأ وهو هب ملكت ول هرّشكم ”دح ىلع

 دحاو لك نع هناصقنل رّئغأصف « امهدحأل صلخي لو داوسلاو ةرملا نيب نول هنأل

 . نلتم" ممج < روبظلا : نوذملا . ةرما ةديدش : ةامدم . ( يرمتنشلا ) اهنم

 ابلعجو« بهذلاب ةرملا نم اهتتنك تبرشأ ام هئسشو » . بهذلا مما انه بهذملا

 . ( يرمتذشلا ) « سابللا نم دلجلا يلو ام وهو ًاراعش هنم تسبل دق اهنأك

 ( ىرأ ) لوعفم فذح ؛ ” ةثافيس هب ىنغت ”ةنافيس ىرأ دقلو : يأ (؟)
 لمق ىرأ تنك دق : لوقف الاخ ًالزنم فصو ه . هيلع ( ىنغت ) لعاف ةلالدل
 < .ةفيغهملا للا ةقوشمملا + ةناقسنلاو ..::.مقت يأ هب يدك ةئافس ةأرمأ مولا
 ايصلا ىلإ هوعدت يأ ملحلا يبصت ىنعمو . هتفاطلو هفاهرإ يف فيسلاب تهبش

 « ملحلا ىمصأ نسحلا لهأ نم اهبلثمو : لاقف اهنسح دّنكأ مث . اهلامجو اهتسحي

 . ( يرمتنشلا )

 كك ا



 رخآلاو « ظفللا يف لمعم ريغىنعملا يف لّمعم اذهلك يف لوألا لعفلاق

 . ىنعملاو ظفللا يف لمعم

 لاق نم لوق يف الإ تبصن ( كموقينوبرضو تبرض )تلق فتان
 : '"”رمضملا نم الدب هلعجتف لدبلا ىلع هلمحت وأ ؛ ( ثيغاربلا يفولكأ )
 لوقت دحلا اذه ىلعو . ( نالف ونب : سان يبرضو تبرض ) تلق كناك

 يف ترضأ ؟ " ( ينبرض )يف رمضت « (هللا دبعينبرضو 'تبرض )
 كنأل « تعفر ( كموق مهتبرضو ينبرض) تلق نإإو . ( يفوبرض))
 ( مهتبرضو كموق ينبرض) تلق كناك « هيف ترضاف رخبآلا تلغش

 نإف «عفرلا يف هتلعج ا لدبلا انبه لعجت نأ الإ « ريخأتلاو مدقتلا ىلع

 رابتعا ىلع اذبف « ( موق ) عفرب ( كّمرق ينورضو ”تبرض ) تلق نإ )١(

 ةغل يهو « ًالعاف ال روكذلا ةعامج ىلع لدي افرح ( ينوبرض ) يف ةعاملا واو
 ( موق) ربتعي وأ . ةيناثلا برضل ًالعاف ( موق ) نوكيف < ثيغاربلا ينولكأ
 مفرلا ريسغفتل نابجو اذبف . ( ينوبرض ) يف لعاف يه يتلا ةعاملا واو نم الدب

 . ( كموق ) يف
 ًايفوتسم (يفوبرض ) ناكو « ىلرألا برضا ًالومفم ( موق ) ناك تبصن اذإف

 هيوميس دنع راتخلا وه بصنلاو . ( مككتملا ءاي ) هلومفمو ( ةعاملا واو ) هلعافل

 . تيأر اك

 يف وهو « ريم ( ينبرض ) يف لعافلا لممت يأ: ( ينبرض ) يف رمضن (؟)
 ”تبرض ) يف ( ينبرض ) نوككي اذه ىلعو . وه هريدقت رتتسم ريمخ ةلاحلا هذه

 برضل ًالوعقم ( دبع ) صلخ.ف « هلومفمو هلعافل ابفوتسم ( هللا ددع ينبرضو
 . ىلوألا



 « ( ينوبرض) نم دب نكي ل كلذ تلعف
 0 عمجلا هيف رمضت كنال

 (ليوط)

 7 لوشإد وعيعهبتكاتسافءلخنت 2 ةكارأ دوعب 'كتست م يه اذإ

3 

 9 ةعيبر ىبأ نب رمع لاق

 . مالكلا يف رضأ هنأل

 (رفاو) : يدسألا راّراا لاقو
 ع0

 الاؤّسلا انل نيب ول لئوسو اديمع ىتوه داؤفلا لع ترف

 هنأل ابوصنم ( موق ) نوكيف ؛ كّموق مهتبرضو ينوبرض : لوقتف )١(
 [يفوتسم لوألا لمفلا نركيو “< ( مهتبرض ) يف ( مم ) بصنلا ريمض نم لدب
 . ليلق دعب كلذ يف هيوميسل مالك يتأم-و . ( ينوبرض ) هلوعقمو هلعافل

 يف تيملاو . ( يرمتنشلا ) يعمصألا لاق ؟ يوّنَغلا ليفط : باوصلا (؟)

 2: ةسداسلا ةدمصصقلا نم ١ تيبلا ( ليفط ناوبد

 يف «لخدت » لوألا لعفلا لمعأ .هب تكاتساف لحسإ دوع لخنت : يأ (ع)
 ( درع ) يف يناثلا لمفلا لمعأ ولو ؛ لعاف بئان هنأ ىلع اذه عفتراف < ( دوع )

 ؛( كاةست) وه عوفرملا عراضملا : كتست ل . لحسإ دوعب تك اتساف لخنت : لاقل

 لمعتست ةأرما فدو » .ريتخا : لخنت . اهنانسأل أاكاوس هتذختا : هب تكاتسا

 لضفأ نم كارألاو . اهتءذت يتلا مضاوملا يف اهلاقتنا بسح ىلع لحسإلاو كارآلا
 .(يرمتنشلا) «لحسإ هتدحاو « هلثم لحسإلاو .ةكارأ اهجدحاو «كاوسلا رحش

 تيبلا يف ( اهب ينفن ) هلوق يف لزنملا ريمض ثّنأو . لزنم ىلع مالكلا (؛)
 . غلاملا ديدشلا : ديمعلاو . ( يرمتنشلا ) ةلزنملاو رادلا ىنعم يف هنأل يناثلا



 ًاروصع كىرنو اهب غنا دقو

 لو وارخلا ةاننادتق اع

 . هرعاش نع "باطلا وبأهب انثدح

 نم ًالدب ( كموق ١ تلعج ( كموق مهتبرضو ينوبرض )تلق اذإو
 ريضو « ةعامج انبه لعافلاو « لعاف نم هل دب ال '"” لعفلا نآل ؟ ( مه )
 تلمعأ اذإ 4 ( كم وق تبرضو ىفوبرض ) لوقت كلذكو . واولا ةعامجلا

 . لعاف نم واخي ال لعفلا نآل « لعافلا ريض نم لوألا يف دب الف رخآلا

 ؛ مملاو ءاحلا لوألا يفلعجت ملف« ( كموق ينبرضو تبرض ) تلقافإو

 . لعاف ريغب لعفلا نوكي الو « لوعفم ريغب نوكي دق لعفلا نأل

 ( ليوط ) : سيقلا ءىرما لوق امأو

 ةيلوعفملا ىلع ( درخلا ) بصنب ؛ انندتقي لادخلا درخلا ىرنو : يأ )١(
 . ( انندتقي ) هلوعفمو هلعاف يناثلا لعفلا قوتسا دقو . ( ىرن ) لوألا لعفلا
 ىلإ انب نامي : انندتقي . ةيفرظلا ىلع بصن « ًاروهد : ًاروصع . مقن : ينغن

 لادخلاو.ةسحلا ةرفخلا يهو«ةدي_رمخ درخلا ةدحاوو».داتقي داتفا نم «امصلا

 . ( يرمتنشلا ) « ةمعانلا ىاسلا ةظيلغلا يهو « ةلادخ عمج

 ذخأ دقو « ددجلا دبع نب ديلا دبع ربكألا شفخألا وه باطالا وبأ (؟)

 . هنمجرت يف رم اك هيوموس هنع
 . لوألا لمفلا (+)



 '"" للملا نم ليلق بلطأ مو ىنافك ةشيعم ىن دأل ىعسأ م نأ *ولُف

 ءكّلُملا هدنع بولطملا ناك امنإو , ابولطم ليلقلا لعجي مل هنأآل عفر اًمإف
 . ىنعملا دس بصتو كلذ دررب م ولو ؛ ايفاك ليلقلا لعجو

 ينافك : دارأ » . يبعس لوؤملا ردصملاو « ةيردصم ام : ىعسأ ام )١(

 ظح ىندأل ايذدلا يف نيعس ناك ول : لوقيف هتمه دْنَمُِب فصو . ىنعملا دسف لدلقلا

 يف سيلف . ( يرمتنشلا ) « مشجتأ ام مشجتأ مو  شيعلا نم ةغلابلا ينتفك اهنم
 . عزانت تيبملا

 : هدعب يدلا تدبلا نم ىنعملا اذه حضتبو

 يلام»أ لثؤملا دجلا "ك ر'دي' دقو .لئؤم دج تس (منكلو

 يهو « ( يلابلا ”للطلا امأ احابص 'ع الأ ) اهعلطم يتلا هتديصق نم ناتيبلاو

 8 هناوبد يف

 «يضرلل ةيفاكلا حرش دهاوش نمنوءبرآلاوعسانلا دهاشلا وه هيوبيس دهاشو
 رداقلا دمعل « بدألا ةنازخ » رظنا ؛ عزانتلا نم سيل هنأ ىلع يضرلا هدشنأ
 ت اهدعب امو ؟55 ١/ ةيفلسلا ط - اهدمب امو ١/ ١58 قالوب ط ) ىدادغبلا

 .( اهدعب امو شا ١ نوراه ط



 « رثخأ وأ مادق' لعفلا ىلع اينبم مسالا هيف نوكي ام باب اذه (؟)
 ١١! مسالا ىلع أاينبم لمفلا هيف نوكي امو

 رت كنال ؟ دي ا

 ثيح ( 00 ديبز برض ) دحلا ناك اك « مالا هيلع ليج وداع

 نإو. هيف لمعلا ناك اذإ اذهكلذكف « لمعفلا هب لغشتام لوأ(" ديز 0

 ايذيم لمفلا هيف نوكي امو » ناونعلا نم يناثلا ءزجلاو . ؛خ- )١( 41١/١

 فرويرصبلا فلتخا دقو . لافتشالا بابد دعب ايف يّمس' ام وه « ممالا ىلع
 بهذف « ( هثتيرض ًاديز ) لثم يف هنع لوغذملا ممالا بصان يف نويفوكلاو

 ”تبرض ) ريدقتلاو«روكذملا لعفلا هرسسفي ردقم لعفب بوصنم هنأ ىلإ نويرصبلا
 ىلع عقاولا روك ذملا لعفلاب بوصنم هنأ ىلإ نوبقوكلا بهذو ؛ (هتبرض ًاديز
 يرابنألانا اهدروأ يتلا فالخلا لئاسم نم ةريشع ةيناثلا ةلأسملا يه هذهو ءاهلا
 . « فاصنإلاو ف

 يقاريسلا هرسف دقو . ءيشلا ىلع ءيشلا ءانب ةيوبلس مالك يف روديام ًاريثك و

 يف ماع لعفلا تلعج كنأ هانعمن لمفلا ىلع ممالا تينب لاق اذإ د : لاقف

 "دق" لمفلا ىلع نراينبم ورمعو ديزف «( ًارمع اديز برض ) كلوقك مسالا
 0 ول كنأ هانعف مسالا ىلع لعفلا تبنبكل لاق اذإو . رخأ وأ مسالا

 «(هتبرض ”ديز ) كلوقك أدتبم مسالا تلعجو « هناا نع أريح ب لع اع
 . « مسالا ىلع ينبم ( هتبرض ) و هيلع ينبم ديزف



 كلوق كلذو « ”' اديج ايبرع كلذ ناك اك « ديج ىبرع وهف مسالا تمدق
 « ءاوس ريخاتلاو مدقتلا يف انبهةيانعلاو ماتهالاو ؛ ( تبرض ادي زا
 . (ديز ًارمع برض) و ( ًارمع ديز برض) يف هلثم

 امنإو . ءالا هتمزلف « ( هتبرض ٌديز ) تلق مسالا ىلع لعفلا تين اذإو
 تلق اذإ ( قلطنم ) عضوم يف هنأ « لمفلا هيلع ينبم» كلوقب ديرت

 , هب عفتراو لوألا لع ينب يذلا اذه عضوم يف وهف ؟ ( قاطنم هللادبع)

 لثمو. ءادتبالاب هتعفرو لعفلا هيلع تينب مث«هتهبنف ( هللا دبع ) تلق افإف
 ىنبي نأ نسح امنِإو . " « مهانيدبف دوم امأو :٠ لجوزع هلوةكلذ
 ل كلذالولو ؛ "هب هتلغشو رمضما يف الّمْعم ناكثيح مسالا ىلع لعفلا

 . ءيشب هلغشت م كنآل « نسحي

 اذه .لعف رامضإ لعهبصن امنإو. ( هتبرض اديز )تلق تئش نإو
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 نوربظي الممأ الإ ( هش رض ادي ز تبرض ) تأق كنأك « هريسفت

 ( اديز اراك برض ) نرأ اكديج يبرع ( '“تبرضاديز ) نأ يأ )١(

 . 107 تلكصف (؟)

 لصاملا بصنلا ريمض ءاهلا يف لمعلاب ( هتيرض ديز ) يف لعفلا تلغش (*)
 . هلمق ( ديز ) يف لمعلا نع

 لمفلا هرسفي لعف ريدقت ىلع : يأ « هريسفت اذه لمف رامضإ ىلع» (؛)
 . ريدقتلا ىنءمي انه راخإلاف . رهاظلا

 كل ن0



 لثمو . ''”رمضملا اذهىلع ىنبم انبه مسالاو . هريسفتب ءانغتسا لعقلا اذه
 ؛ رامضإلا هيف مآدقي يذلا عضوملا يف راهظإلا كرت انبه لعفلا رابظإ كرت
 5 7" نيا ءاغت نإ هارثنمو

 ىلع تسلا اره اودشنأو . ؛ مانيدبف دوم امأو » : مبضعب أرق دقو

 : مزاخ يبأ نب رشثب_لاق . عفرلاو بصنلا ىلع : نيبجو

 (نواقتحا

 '”'اماين ىبور موقلا مهافلاف رم نب ميت ميت امأف

 يف شوكي ام لمفلا لامجإ هيف راتخي ام » باب ىلإ ودبي ام ىلع ريشي (؟)
 ًاديز ”تيأر ) كلوق كلذو »* ا 4/١ يف « لعفلا هيلع اينبم أدتنملا
 «لعفلاىلع ينبم لوألا مسالا نأل انبه بصنلا ريتخا اءِإو ... ( هتملك ارطمتو
 ةيلوعقملا ىلع ( ًارمع ) ؛بصَتف . « مهدنع نسحأ لمعقلا ىلع رخآلا ءانب ناكف

 ىلع « لضفب* يأ » مادقي' ( ملك ) هدعب روكحذاا لعفلا .رسفي ردقم لعفل
 ع راضإلا هبف مدقي » مضوم اذهف . ( هتماك ) ةمج هربخ أدتبم هراشعاب هعفر
 ؛لمفلا اذه رابظإ كررت'و.لماعلا لعفلا ريدقت هبف لضفي' يأ « هيوبس لوقن اك
 . هرسفب ( ًارمع ) دعب روك ذملا لعفلا نآل

 اوبرش نيذلا مه : لاقيو . امون نولقثتسملا سفنألا ءارثتخلا ىبورلا » (<)
 كلاه هريظنو ؛ بيرغ وهو « بئار ىبورلا دحاوو . اوركسف بئارلا

 . ( يرمتنشلا ) « ىكلتلهو

 (<)وحنلا يف صوصن قت



 (ليوط) : ةّمّرلا ىذ لوق هلثمو

 تل كالضو نيب .سأفب ماقذ ريتا لالي دوف يبأ نبا اذإ

 "برقاف لامعإلا دارأ اذإ هنآل ؛ دوجأ عفرلاو « ريثك يبرع بصنلاو

 دقو“ يضرال ةيفاكلا حرش دهاوش نم ةئاملا دعب نوتسلا دهاشلا وه اذه )١(

 امو ؛١/0٠5 قالوب ط ) « بدألا ةنازخ » يف يدادغبلا رداقلا دبع هنع ثدحت

 .( اهدمب امو ج١ نوراه ط- اهدعي امو ؟9 /+ ةيفلسلا ط ح اهدعب
 لاصوألا دحاو لصولاو « ةبطاخلا فاك ىلإ فاضم رورج ينم : كملصو

 : رزاج . اهرحم مضوم دنع ناذللا نالصفملا امملصوب دارملاو ؛ لصافألا يهد

 اذإ : لوقيف هتقذ بطاخم » . ( ماق ) لعاف وهو ؛ ةقانلا رزج نم لعاف مم

 ريمأ ] ”يرعشألا ىسوم يبأ نب هدرب ' ىبأ نب لالب وهو « حودمملا 0

 يب هدنع تللع دق ىفآل ؛ كلامعتسا نع ”تينغتسا دقف © [ اهيضاقو ةرسبلا

 <« اهملع هنم ءاعد ( سأفب ماقف ) ) هلوقو . لمحرلا ىلإ جاّتحأ الف « بصخو ةعس

 ءافلا لغدأو :: "اينع هئانغتسا عم اه رظني نأ يغبني ناك هنأل هبلع بيع دقو

 را ا
 . ( يرمتنشلا ) « ءافلا هملع لخدت مل |[ ءاشنإ ريغ يأ ] أربخ

 «جديربمت ط « ناويدلا ةياور يهو ) ( لالب ) و ( نبا ) عفرب تيملا ىوربو

 ريدقتلاو“هدعب ام هرسفي فوذحي لهف ريدقت ىلع بصنلاف .اهمصابو ( 568 ص

 هيوبدس مالك هاظو. درا )نوكيف ؛ (هتغلب ىموم يبأ نبا تغلب اذإ )

 يدادغملا لوقي .ربخلا ( هتغلد ) ةامج نوككتو « ءادتبالا ىلع وه ( نبا ) عفر نأ
 ف درعملا [ هيوددس ىلع ها : ساحنلا لاق » : ةنازخلا ىف ف

 .ءادتبالاباهدعب ام عفتري نأ زوحي الف « ةازاجلا فورح ةلزنمب ( اذإ )نأآل؛مفرلا
 رظناو. « ( ىموم يبأ 'نبا غلب' اذإ ) ىنممب هيف مفرلا :جاجزلا قاحسإ وبأ لاق

 . رشانلا ةظحالم عم ال( ؟ دربمل بضنقملا

 ا جا



 لعفلا ليس الو ء (تبرض اديز )و ( اديز تبرض )لوقي نأ كلذ ىلإ
 . مهمالك نم اذه لكو . ديعبلا لواثتمل ا اذه هن لواتتي الو" ل

 ؛( هتبطعأ ديز ) و(اديز تيطعأ )و ( تيطعأ اديز ) كلذ لثمو

 لعافلا ةلزنمب وه يذلا لوعفل ا نيب دقو( قي رض 7 ) ةلزنمب (تييطعأ )ن ُ

 "" باتكلا لوأ يف

 نآل ؛ كلذ نم ٌدّعبأ تكلا نم وبن« ( هب تررم ديز )تلق نإف

 هيلإ لصوي' مو « ءابلاب هيلإ لعفلا فيضأو « لعفلا نم جرخ دق رمضملا
 تلق تئش نإو . ( هاخأ تسقلا ”يز ) كلوقك راصف « ظفللا يف لعفلا

 تلاد قلقا ناك" يشمل سنت نأ دفنوا هد فورم ادن
 '*”لوآلا اذه ربظُي ال هنكلو؛( هب تررم يقيرط ىلع اديز تلعج ) كلذ
 كل تركذال

 هنأل ؛ تبصن تئشنإو . كلذك وبف (هاخأ تيقل ديز ) تلق اذإو

 لجرلا نأ كلذ ىلع ليلالاو هب عقودق هنأكن هبدس نم ءيش ىلع عقو اذإ

 اذهو. ( هاخأ كماركإب هتمركأ ) و ( هاخأ كتتاهاب اديز تنهأ )لوقي

 )١( هتبرض ًاديز : لوقبف ريض يف لعفلا لمعي الو : يأ .
 لومفملا باب اذه و : ١5/1١ ٠١ يف لعافلا بئان نع هيرودس ثدحت (؟)

 . «نيلومفم ىلإ هلعف ءادمتي ىذلا لرعفملا باب اذهد و«لوءفم ىلإ هلعف هادمت يذلا

 ا رتبقم الرق ١ نشف 6

 . ردقملا لوألا لعفلا اذه ربظب ال ىأ (؛)

 هدم خجل



 ديرب انإو « ( اديز تّيطعأ امنإ )لجرلا لوقي . ريثك مهمالك يف وحنلا
 ةناكف( ءاخأ تيقل اديز ) تبصن اذإو . ( انالف تيطع أ ديز ناكل )

 اذه ىزجا هب ملكي الو ليثق اذهو « ( ءاخأ تيقل اديز تلسبال ) لاق

 "ل ا فلمو نزف ( اديز تمركأ )كل وقهيلع ىرج ام ىلع

 تررم ) لوقت نأ كلذ ىلإ برقأ نأل «دوجأو نس>أ اذهيف عفرلاو

 رع أ كيقلا) و ( دين

 مهوق كلذو.( مهي ! 1 هيلع .لعفلا ءاظوبلفقلا ىاءاجبلا و ايكو

 ل 07 كأي "مرت 'معأ )و ( كتي ًَ 08 أ(
 ؛ بابلا اذه يف ( ديز ) لثم وهف«( كتأب هر رت مهأ ) لاق هنأك هنأل

 هللا ءاش نا نييتس ةريثك ءايشأ يف هقرافي دقو

 ةثراوتملا ةمركملا : مجاعملا يف ةرثآلاو . ديز ريغ ىلإ ماركإلا لصو يأ )١(
 ( اهضو ءاثلا حتفب ) ةرئاملاك

 اغأ تبقل )و « ( هب تررم ًاديز ) نم برقأ ( ديزب تررم ) "نأ يأ )١(
 : ( هاخأ ”تيقل رمح ) نم برقأ ( ورمع

 . يناثلا لاثملا يف (*)

 دا سال ل



 هيف بصتنيو لعفلا هيف رهظي ام باب اذه (©)
 بستنا هب لوهقمو هعمل وعفم هنأل مسالا

 0 همسفنو أءرما ) كلوق يف ( هسفن )

 اليشدوب ةقايلا تك رب ىلا كا "كانو فسم اه 1:كلرت كلو
 عم ةقانلا تكرت ول ١ و ( كيبأ عم تعنص ام ) فورا اغإ <( اعف

 ؛ىنعملا ريغت ل واولاو , كلذك بآلاو ؛ هعم لوعفم ليصفلاف . ( اهليصف

 نعتادورو كلا زاج )كلذ لوو "*' انك امنا و لوقت ارخكلو
 تلز امالو# "هب لوعقم ىبف ©( لذف ع ديرب فلز اه" نأ ( لف
 ؛(ةيشلاب) يأ (ةيشخلاو هاملا ىوتسا )وب( رليتلا عملا يأ ( ليثلاو ناسا

 . ( ةسلايطلا عم ١ يأ ' « ةسلايطلاو درلا ءاج )و

 .كهعأ 00)

 . اهدمب مسالا ىلإ اهلمق لعفلا لمع لقنت يأ (؟)

 ب ررعت ادد ه الكف ؛ يوحذلا با رعإلا يف ال ىنعملا يق هب لومقم (+خ |

 7 هش ال وعالم

 د رظنا . ةماعلا ىلع ”فلت' يتلا ةح'رتطلا وهو« ناسلْيط ممح ةاايطلا (؛)



 ( رفاو) : لاقو

 '"' لاحّطلا نم نيتيلكلا ناكم اكييأ ينبو نأ اونوكف

 (ليوط) لاَقَو

 اددقت ىتح هاقال ذإ ءاملا نع قفي مل نار حك اهايإو تاكو ١)«( ظس س5

 د كنأ ""( تُعنَص ) يف لعفلا نم سيل مسالا نأ ىلع كلديو

 فطعت نأ حيبق هنآل ؛ ( ع ) لوقت ىتح احرف ناك ( ”كوخأو دعقا )

 ا01ءاتمددهتمع لءاهتاا6 لعد :برعلا ةسلأ نع همحمميف 8. 12029 يزودح

 سما78ه84 ص2( 6م مادرتسمأ ) ممرمع لعد ؟6(عيطعما5 طعم 1ع5و ةعدطعد

 . ناسليطلا ةحرطلاو : (حرط) سوماقلا يىفو . 7م. ر “هاب

 ىلع مهضح ٠ . ملاس ركذم عمج ةنآل ءابلاب بوصنم ةعم لوعقم (ينب) )١(
 لاحطلا نم نيتيلكلا بارلقب لثملا مه برضو « بهذملا يف براقتلاو فالتئالا

 . (يرمتنشلا) « ضعبب اهضءب لاصتاو

 «اهيلإ اض رغ“ ناك ».هعم لوعفم هنآل (اهايإو )يف بصنلا ريض لمعتسا (؟)
 هنكمأ «شطعلا ديدشلا وهو < نارحلاك ناكف « اهب ارورس بحلا هلتق اهسقل اماف

 .(يرمتنشلا) « قشنا يأ هنطب "دقنا ىتح هنم قفب' لف « قمر رخآب وهو ءاملا

 . ( يرمتنشلا ) لْعِج نب بعكل تيبلاو

 . ( تءنص) يف لعافلا ءات ىلع ًافوطعم سبل يأ (*)

 د حم لس



 ( يه تكررت ول )و ( تنأ تعنص ام )تلق اذإف . رَمْضُملا عوفرملا لع
 بتقدإ و#لوألا هيلع: كجم لع رعآلا ته نع نإ م نايت ناك
 . لوألا ىلا عاش عكف

 تش نإو « (هتمفرف ) لرألا ىلع ًافوطعم رخآلا تلعج تئش نإ يأ )١(
 5 ( هسصنق) هركذ مدقت يدلا ىنءملا ىلع ةعم الم رخآلا تاعجح

 مدل #ا



 بصتناف4 ''' رمالا عوقول ”راذع' هنأل رداصملا نم بصتني ام باب اذه (4)

 هلبق ا ةفصب سيلو « ناك مل هابق امل ريسفت هنألو « هل عوقوم هنأل

 ا"' امهرد نورشع : كلوق يف مهردلا بصتنا اك بصتناف « هنم الو

 (.نالف ةفاخم كاذ تلعف)و( ىشلا راذح ف كاذ تلعف ْ كلوق كلذو
 :(يئاطلا هللادبع نب متاح وهو ) رعاشلالاقو ." ( نالف راخدا )و

 ( ليوط )

 قفل ع "ا سا هل ا ا "ع

 امركترمكللا ر ةشْوَع حفصأو هراخدا مركلا ءاروع رفغاو

 . هلحأل وأ هل لوعفملا دعي امف ين 5 رع لمفلا ورا تبيح هنأل يأ 1(

 :.61/5 شيعت نأ نطنا 4 ةثمألا نم نيبتسس اك ةركدو ةفرعم فوكو
 .دمه-ام١1 (؟)

 رخواو.هبف هيلإ جاتحأ مول هيلع ءاقبإ يأ «نالف راخدا كاذ ”تلعف (<)
 تبلقف « رختذا لصألا يف تناك © « ةمحعملا لاذلاب » رخذ نم لعتفا نزو ىلع
 تراصف ©« ابلق »؟ ةروهجلا » لاذلا ةيسانم « ةروبجي »الاد « ةسومجبملا » ءاتلا

 ماغدإب رخ”ذا لاقي دقو؛ رخدا ليقف اهدمد لادلا يف لاذلا تمتدأ مث « رخدذا

 . ابلمق لاذلا يف لادلا

 - ةراوعلا وأ روعلا نم هلصأو « َهْمَفلا وأ ةحسقلا ةماكلا : ءاروعلا (؛)

 د 4 ماد



 (ليوطا : ( يفايبذلا ةغبانلا وهو ) رخآلا لاقو

 ارئاط ةلوملا يعار هل لاخي عن رعافي ْق قوس 0

 '"'ارئارحّسميووتحيتوسن الو 2 يتداقم باص ال نأىلع اراذح
 1 يرمتنغلا رك

 ىلإ ةفاضإلاب فرعم وهو ( راخدا ) : هلجأل لوءفملل نالاثم تسلا يىفو

 راخدالا بصن هيف دهاشلا »:يرمتنشلا لوقي .ةرككذ وهو ( امرك ) و « ءاهلا

 فرح فذحف ؛ ( مركتلل) و ( هرا_خدال ) ريدقتلاو « هل لوعفملا ىلع مرككتلاو

 ىنعم نم ردصملا نوكي ىتح اذه لثم زوجي الو ."بصتتف 'لءفلا لص'وو « رجلا

 ًءاغتبا كتادصق ) كلوقك « هلمفل دك ملا ردصملا عراضمف « هلبق روك ذملا لعفلا
 يدصقي كدنع ام تيغتبا ) ةلزنم هنآل «( كل ًاراخدا كبنذ ترفغ )و (ريخلا
 لوألا ريغل ردصملا ناك نإف .( ًاراخدا كّمنذ يرلفعب كترخدا)و ( ءاغتبا كل

 كتدصق ) كلوقك كعفل دك ْوملا ردصملا هبشي ال هنأل « رجلا فرح فذح 'ري ل

 ةمغر كتادصق ) زوحي الو ؛ دصاقلا ريغ بغارلا نآل « ( كلذ يف ديز ةبغرل

 . 7551/١ دربمال لماكلا رظناو . « ( كلذ يف ديز
 ةيفاكلا حرش دهاوش نم ةئئاملا دعب نوءبسلاو عساتلا دهاشلا وه تبسلاو

 قالوب ط ) « بدألا ةنازخ » يف يدادغبلا رداقلا دبع هنع ثدحت دقو « ىضرلل

 ١؟؟/# نوراه ط تحاهدمب امو ١٠م/خ ةيفلسلا ظ - اهدمب اهو 0

 . 4514/١ يف ىرخأ ةرم هيوببس هدروأو. ( اهدعي امو

 لمتحا ام : ةلوملا .لاني' ال عينم : عنم .ضرألا نم عفترا ام : عافدلا )١(
 هفارشإل رئاطلاك هيف ةلوملا يعار لعجو ١ . هوحنو رامحو ريعب نم موقلا هيلع

 عافي يف قوبب ”تللحأ : رذنملا نب نامعنال لوقي.( يرمتنشلا ) « ءامسلا يف هدعب"و

 . هدجأل لوءفم (ًاراذح ) ف . يئاسن يبستو يتعاط لاند نأ نم ًاراذح عنم
 5 ةرداحم هيللدعو ) و دا ردصم راذحو

 سيث 4 ا



 5 50 باقعي مط اهيمطظ رميق اةحالاو مهنغ 500

 :( جاجعلا وهو ) :جارلالاقو

 وهو و 5 ع ياو مدر هد

 روبهمج رقاع لك بسك رب
 و ٠ و - 1 7 .٠ .٠

 رروبحلا لغعزو ةفاخم
 مه ا 5( وو

 روبهلا _لومت نم لوهلاو

 نم وهو .ردبب هوخأ لبج وبأ لتق' موي هرارف نم ًارذتعم اذه لوقي » )١(
 3 لو « انبج ”رفأ ل يأ لعفلا حبق نم لسجرلا هنتأي امف راذتعالا نسحأ

 هيف مهم عقوأ مودب مهبقاعأو مه دعأ نأ يف اعمط نكلو « ًافعضو ًاروخ مهنع

 . هلجأل لوعفم ( ًاعمط ) ف ( يرمتنشلا ) « مهاوحأ دسفتف

 دهاوش نم ةئاملا دمب نوء.سلاو عباسلا دهاشلا يه ةثالثلا تاميألا هذه (؟)

 6244/١ قالوب ط ) ةنازخلا يف يدادغبلا ابنع ثدحت دقو «يضرال ةيفاكلا حرش
 .( اهدعي امو /١١4 نوراه ط - اهدعب امو ٠ .1/ع ةمفلسلا ط ح اهدعب امو

 . طاشنلا : لع'زلا . بكارتملا : وبلا 2 تبغ اع لمرلا نم رقاعلا

 نم نأيطا اه وهو « ( نوكسف حتفب ) ره عمج روسللا . روريسملا : روجملا

 بك ارتم رقاعلك بكري هنإ لوقيف ابشحو ًاروث فص».عفترم هلوح امو ضرألا
 لوه نم ةمهر وأ « هرورسو هطاشنل وأ « عمبس وأ رئاط نم ًافوخ لمرلا نم

 . هئاصلا نّمكم اهنآل ةنئمطملا يضارألا

 وهو ) لعزو 2( ةركن وهو ) ةفاخم : هل نالوءفم يناثلا تيبلا فو
 وهو ماللاو فلآلاب فرعم هلجأل لوعفم ثلاثلا تسدلا يفو . ( ةفاضإلاب فرعم

 ( لوهلا )



 | . (اذكو اذك ّلج'أ كاذ تلعف )و

 ؟اذكو اذك تلعف مل : ليق هنأك « هل لوعفم هنأل بصتني هلك اذهف
 يف لع 0 اذكو اذكل :لاقف

)1١ 

 الاح ناكو آلثم ٠ حرط نيح هلبق ام ( راكب ا

 عضوم يف نوكيف لاحب سيل هنآل « ماللاو فلآلا اذه يف ؛ نسج و

 37 '"' لاح لعاف

 ردصملايف لمح ريدقتلالصأ يف ردصملا رحت تناك يتلا رجلا مال حرط ال(1)
 يف ( لثثم ) فذحك كلذو . هلجأل لوعفم هنأ ىلع بصتناف لعف نم هلبق ام
 ثدحت دقو ؛لاح هنأ ىلع كلذل [هبت (بأد) باصتناو ( راكب بأد“ لثثم)

 . )178/١( قباس باب يف ةلأسملا هذه نع هي وبسس
 ثلاثلاتببلا يف اك ) ماللاو فلآلاب فرعينأ هلجأل لوعفملا يف نمسح" يأ (؟)

 . ريكنتلا هيف طرتشي" الف ًالاح سمل هنآل « ( جاجعلا زجر نم

1 



 عقو لاح هنأل رداصملا نم بصتني ام باب اذه (ه)

 رمألا هيف عّقوم' هذأل بصتناف < رمألا هيف رز

 ( ءاجاقم وا 5 ءاهن نفل ١ "ريض هدلتق ) كلوق كلو
 هنتأ)و (ةيفاقم هلك و ( نانعهتقل)و ( ةحفاكم )و( اغاتك ]و
 ا اب هعشلا» تدك قمل (( وع و( اضكر

 -بابلا اذهنم ىضم ام لثم_ سايقلايف ناك نإو - ردصم لك سيلو
 الأ . ًالاح ناك اذإ لعاف عضوم يف انبه ردصلا نآل ؛ عضوملا اذه عضوي

 .ةرشابم ىباسلا بابلا دعب هيوبيس باتكيف يقأي بالا اذهو. )1( 185/1١

 | نم هتلق ( كلوقف 5 تام قدح هامرو هس يعج : لثقلا ىلع هريص (١؟)

 نم لاحلا راك اذإ ًاروبصم وأ « ( ءاتلا ) لعافلا نم لاحلا ناك اذإ ًارياص يأ

 ه ( ءاهلا ٍ لومفملا

 فاككلا ريسكي) (كفاكم'و (اهحتف وأ مجلا رسسكي) ًائجافم' هئتيقل يأ (*)

 «(اهحتف وأ ءافلا سكب ) اهفاشمو (اهحتف وأ ءايلا رسكي) انياعم'و (اهحتف وأ
 . لوءفملا وأ لعافلل لاحلا لمحت

 -4؛ ب



 لا نسل ا ع"( ةلجار انزأ ) الو ( ةعرس اناتأ ) ندم ال هنأ ىرت

 يذلا ايلا" "'اذه يف درطاو .( ًادمح)و ( ًايقس ) باب يف لمعتسي ردصم

 . لعاف عضوم يف سيل كانه ردصملانآل «"' هلبق

 (ليوط) 2: (ىّمأُت يبأ نب ريهز وهو ) رعاشلا لوق كلذ لثمو
 اقم راع كاوتع رون لص هلو ال اعراب ال

 دعب ًادبج هانلمح 5 يآلب يال انديلو انلمح : لوقي هنأك

 : "زجارلالوق هلثمو . ليث هنكلو « هب كال ادهف ؛ دهج

 "لكافه درو لهو

 )١( يشملا ىلع ةوقلا : ةلجرلا .

 . بصنلا يف يأ « اذه يف (؟)

 هاتدروأ دقو ««رمألا عوقول رذع هنآل رداصملا نم بصتني ام باب هوه (+)
 رشامم باملا اذه لمق

 : كوبحلاو » . أطبأ : ( لعتفا نزو ىلع ) ىأتلاو ؛ ءاطبإلا : يآللا (؛)
 أمظلا لصأو « اهنم دومحملا وهو « محللا ةليلقلا : انه ءامظلاو . ىْلَخلا ديدشلا
 اذإ : لوقف قلخلا ةد شو طاشنلاب ًاسرف فصو » .( يرمتنشلا ) « شطملا

 « دهجر ءاطبإ دعب الإ هلمحت مق هطاشنل عنتما ديصيل هيلع مالغلا انلمح

 .( طقل ) ناسللا يف اك ”يدسألا ةداقن وه (0)

 .لبق نم هناكم فرعأ نكأ مل يننأل « دصاق ريغ يأ « اطقتلم هتدرو (1)

 دس قه -



1 9 
 1 ةءاحف يأ

 اذه نكلو 1 لوألا بايلا ىتأ ام بصنلا هآتأ يايلا اذه نأ معاو

 )١( هس

 ؟ ''' ُهَمل : هلوقل ًاباوج لوألا ناك ا؟ ؟ هتيقل فيك : هلوقل باوج
2 

 يأ رذعلا نع اهب مبفتسي « مل هو « لاحلا نع اهب مهفتسي' ( فمك ) )١(

 . تكسلل ( همل ) يف ءاحلاو . بدسلا

 ل



 ١ ءوللاو فلألا يف هنم ءاج ام اذهو (1)

 :ةفسر عقب ةينل لاقاوتا كازرفلا كرا ):كلوق كلذو
00 

 ” لاجانلا ضعت لع ىوشي لو. اهدي لو:ةلارقلا انييلسزان

 .:( اكارتعا) ناقة

 لك سيل هنأ ا « ماللاو فلآلا هلخدي بابلا اذه يف رداصملا لك سيلو
 فرو ةاللاونلآلا هلخني كل بتتلا ]وب ( هه دلتا 3 ياي قردصي

 .ماللاو فلألاب فرعم وهو ًالاح ردصملا نم ءاج ام اذه :يأ )1( 407/1 ١.
 ةرشابم قباسلا باملا دعب هيوبمس باتك يف ىقأي باملا اذهو

 ً يضرلل ةيفاكلا حرش دهاوش نم ةئاملا دعب نوعستلا دهاشلا وه اذه (؟)

 ةيفلسلا ط تاهدعب امو 084/١ قالوب ط ) ةنازخلا يف يدادغملا هنع ثدحت دقو

 .( اهدعب امو 9١؟/خ نوراه ط - اهدعب امو ١

 ىاقحتبا 7 تيوكلا ) « يرءاعلا ةعييرنب دببل ناويد حرش »يف تيبلاو

 لوقيو .( اهلسرأف ) عضوم ( اهدروأف ) عضو عم « م5 ص « ( سابع ناسحإ

 - ىيبارعألا نبا ةياور ( اهلسرأف ) نإ تيملل هحرش يف يموطلا نسحلا وبأ



 .لوألا مسالا نو اودنمم ناك تيتا يدع

 .اهدرطي م :اهدذي ل.ماحدزالا وهو كارتعالا ىنعمب رعاشلا هلمعتسا :كارعلا

 نأ هوأ (يسوطلا) «ءاملا ىلع يذلا محازيف عجري مث اهضعب برس نأ » لاخدلاو

 رتقات' « ابرشي ل نيريعب نيب ”لخادت' < تبرش دق يتلا ةقانلا وأ ريعبلا يقست
 اذإ هب لمفي ًاضيأ ريعبلاو ؛لاخدلا وه لعفلا كاذف « اهمركل وأ اهب ضر كلذب

 نيب يوقلا لخدي نأ » وأ «( يسوطلا هلققن اك يمدألا ) « كلذ لثم ًايرك ناك

 .( يرمتنشلا ) « هبرش هلع صاخاتمف « نيدوق نيب فدعضلا وأ © نيفمعض

 لو « هنعاهدذي لو ةمحدزم هاملا هنتأ دروأ هنإ لوقمف ًاسشحو ًارامح فصي

 هنكلو« ةصاخليإلل لاخدلاو . برشلا ءانثأ ال صفد نم لاخدلا هبّسسي امب_لابي

 .( يعمسألا) شاطع يهو ءاملا تدرو يتلا لبإلاب هنتأو لحفلا هبش

 ردصم وهو «لاحلا ىلع (كارعلا) بصنف »: (0م-+7/9) شيعي نبا لوقيو
 « ةفرعم وهو لاحلا عضوم يف (كارعلا) لعجو . اكارعو ةكراعم كرامي كراع

 عاستالا اذه زاج امنإ و. هيلع ساقي ال ذاش كلذو .( ةكرتعم ) ليوأت يف ناك ذِإ

 . تافصلاب نوكت نأ لاحلا ةةسقح ذإ < لاحلا ظفاي سيل اهظفل نآل رداصملا يف

 ابلسرأ ) برعلا لقت مل ؛ ماللاو فلألا لوخد ”زاحيت م ةفصلاب تحرص ولو

 بئان اذه نأ قيقحتلاو . لالا ظفل دوجول ( مئاقلا ديز ءاج ) الو ( ”ةك رتعملا

 عضوم لعفلا لعجم مث « ( ةكرتعم 00 ١ 0 اهب سدلو لاخلا نع

 هتلالدل لمفلا عضوم ردصملا لعج مث « ( رتعت ) زاصف « هل هتهياشمل لعافلا مسا

 فترأو ( كارملا اهدروأو ) ةياورلا نأ بلعث معزو » : ةنازخلا يفو . « هيلع

 نينفوكلا دنع وبق (كارعلا اهلسرأ ) قياما اهدروأل ناث لوعفم (كارعلا)

 . « اهدروأل ناث لوعفم وبف « ( اهدروأ ) ىنعم ( اهلسرأ ) نمضم



 ١١' ةفرعم أفاضم هنم ءاج ام اذهو ()

 كلذكو . ( ادابتجا ) لاق هنآك « ( كدّهج هتتءلط ) كلوق كلذو

 .( كتتقاط هتيلط )

 ماللاوفلالا هلخدب ردصوم لل متل هنأ 6 فاضد ردصم لك سبلو

 داعم ) نأ اك « ةركن لمجي الف ( يتقاط هُتلعف ) امأو . "' بابلا اذه يف
 رك لاس أل نا

 © ص اس

 ناو فانالاق ندا كين اى( نكت ارا هلعف ١» ) كلذ لثمو

 : ةفاضإلاب فرعم وهو الا تي 1 0000 3 :٠

 هه أ" * ٠

 . قباسلا بابلا عجار (؟)

 باملا اذهى تالمعتسي ال (ةقاط)و (دمح ) نيردصملا نإ يناريسلا لوقب (*)

 "داعم نحن وفا 6| اديح هلق الو( ةفاط ةتلعف.) لوقت ال © نيفاضمألا

 . ةفاضإلل مزالم ردصم لك نم ( هللا كرْمع ) و ( هللا

 (؛) وحنلا يف صوصن 8



 هتذخأ) كلوقك هنكلو « ''"كسفن ”صتخت مل اذإ « زاج ( امس ) تلق
 ضل

 . 2 ( ًاعامس هنع

 )١( يفذأ مم ) لوقت ذإ كسفن ىلع ممسلا رصقت ماذإ يأ (.

 ردصملا عطق ( ينذأ مم )و ( ينمع يأر ) يف زوجي هنإ يفاريسلا لوقي (؟]
 سماخلا صنلا يف انب رم دقف فاضم ريغو ًافاضم لمعتسا هنآل ةفاضإلا نع

 . ةفاضإ ريغ نم « ( ًاعامسو اعمس هنع كلذ تذخأ ) و ( ًانامع هتمقل )



١!هيلي يذلا بابلا يف فاضملا أردسم ءاهسمألا نم لمج أم باب اذه (4)
 (

 تررم)و(مهدحو مهب تررم )و (هّدحأو هب ترّرم) كلوق كلذو

 ميدتالت نب تورم زاجحلا لهأ ةغل يف كلذ لثمو . " ( هدحو لجرب

 (مهتثالث) بّصن اذإ هنأ ليلخلا مرو. رشملا ىلإ كلذكو « ( مهتعبرأو
 لاق اذإ هنأ ؟ « ءالؤه زواجأ لو طقف ذ ءالؤبب تررم : لوقي هنأكف

 . هزواجأ مل طقف هب تررم : ديري امإف (هدحو ١

 نإو « اًرجف رج ناك نإ : لوألا مسالا ىلع هتورُجِيِف ميم ونب امأو

 ردصملاك ًاردصم ءامسألا نم لمج ام باب اذه : يأ . 1ىه-49/1١ (1)
 . قباسلا بابلا يف فاضملا

 ؛ًابوصنم الإ لمعتسي مل (هدحو) نأ معاو ) :(58/5) شيعينبا لوقي (؟)
 شئحمحاو ؛« هددحو رئسعأو «٠ادحو جاسن وه : اولاق : ذاك فرو امااللإ

 الف اعيفر ناك اذإ بوثلا نأ هلصأو < حدم وهف ( هدحو جيسن ) امأو . هادو
 11 لعراب اده لاب ؟يوارق] ميج لاف هناكقاا + رح نس دلا رعب لك حت

 ربع ريغصت وهف ( هدحو شْمحج' )و ( هدحو ردسع' ) امأو .لضفلاب درفأ

 « راما دلو وهو < ( هدو شيحج )و . 'لهألاو ”يشحولل لاقي « راملا وهو

 ةنوعم يف لخدي الو يأر يف ًادحأ طلاخي ال هيأرب بجعملا لجرلل لاقي 2 مذ وهف
 .لوألا شماهلا مم!47/حبضنقملا رظناو . «هسفن ةمدخب درفني هنأ هانعمو «دحأ

 ا همأإ -



 نو رحت نيذلا نأ ليلخلا عدو اقر ًاعفر ناكن إو « ابصنف ًابصن ناك

 عدا منلافا ( ملك نم اكررم] كلوقك ةاوكشت نأ نوكيرب عاك
 . ًادحأ مهنم

 :كللوقك هنأ يستحواهذخ وا بع لثم قيعلفخلا عزو
 . مالكلا يف لمعتسي مل هنكلو « ليثمت اذهف . ادارفإ مهتدرفأ

 ليوطا : خامشلا لوق ( مهتّسْمْح ) لثمو

 ” ا قلاش اهضيضقب ابّضق مّلَس ىنتثأ

 مهضق مهب تررم)و ,؛ ًاضاضقنا يأ «مهضاضقنا :لاق هنأك

 لكي نإ هممت ا دبدو اق افا عيب تورم هز وهيشناك(

 نوكيف ؛ لوألا مسالا ىلع ةريشملا ىلإ مهتعبرأو مهتثالث نوري يأ )1(

 . هبارعإ يف هل ًاعبات هل ًادكأت

 اهضق.اهلهأ ىلإ تبهذو هيلع تّزّشن< دق تناكو « هتأرما ةليبق : مام (؟)

 م يقال مسقبلا . نيعمجأ يأ « مهوأ ىلع مثرخآ اتضقنم : اهضيضقب

 ( كيرحتلاب ) ةلبس عمج : لابسلا . ةنيدملا لهأ ةربقم تناك هيفو « دق'ر غلا

 قالوب ط) نارا يراسل ل ردصلاولع اهنم لبسأ اموةيحّتللام”دقم يهو
 مهو مهاجل نوح سمي مهنأ دارأ» #/١51(: نوراه ط حم ةيفلسلا طح ه6[

 . « مالكلل ابهأت مهاحل نوحسمي » : يرمتنشلا لاقو « « نودعوتيو نوددجهتي

 رارض نب خاهشلا ناويد يف ةريشع ةسماخلا ةديصقلانم عساسلا تيبلا وه اذهو

 قيقحتب ( 49 برعلا رئاخذ ) ١458 ةدس رصع فراعملا راد هترشن اك ينايبذلا

 . يداها نيدلا حالص

 مالا



 . اليثمت ( ادارفإ ) ناك اك ءهب

 اذإ هنآل ء(مّبَّضَق ) يف ضاضقتالاو ( هدحو ) يف ٌدارفإلا تركذ امِإو
 ضقنا :لوقي هنأك هنأل ء ضاضقتالا ىنعم نم قتشم وهف ( مبّضق )لاق
 كلذكف . درفتلا نعم نم وه امنإ ( هدحو )كلذكو . مه وأ لع مرخآ

 كنأ تدرأ نإف . دارفنالا نعم تدرأ اذإ ًابصن (مهتسمخ ) نوكي ًاضيأ

 برعلا ضعبو ء(مهضق ) يف كلذ ناك 5 رع ع هلم عدت مل

 "" هوجولا ىلع هيرجي (مهلك) ةلزنجب ( مهضق ) لعجي

 )١( مهتاساخ مهب تررم : لوقتف .

 «هيارعإ يف هل اهبات قباسلا مسالل دك ؤم ( مبضق ) لعجي برعلا ضعب (؟)
 تررمو < مهضيضقب مهّضق مهنيأرو « مهضيضقب مهلضق اوءاج : ًالثم نولوقيف

 د مان



 ٠ ءادتيالا باب اذه (ه)

 "هيلع ؟ينبملاو أدتبملاو . مالك هيلع بَل ءىدُستبا مسا لك أدتبملاف
 هدعب ام ينبملاو « لوألا أدتبملاف . هيلع نب الإ نوكي ال ءادتبالاف . "عفر
 . هيلإ دنسمو دئسم وهف ؛ هيلع

 « " وه وه ًائيش هيلع ينبملا نوكي نأ نم هل دب ال أدتبملا نأ لعاو
 دعب اهنم دحأو لك ركذي ةثالثلا هذهو . نامز وأ ناكم يف نوكي وأ

 . أدبي ام

 عفترا اك هب عفتري هيلع ينبملا نإ وه وه ءيش هيلع ىتّبي يذلا اماذ

 (هللا دبع) عفترا ؛ ( قاطنم هللا دبع) كلوق كلذو . ''' ءادتبالاب وه

 أدتبملا لع ينيملا نآل قلطنملا عقتراو « ”قلطنملا هيلع ىنبُيل ركذ هنأل
)8(١ 

 هل زنع

 .؟املك(1)
 )١( ربخلا همسن ام وه أدتمملا ىلع ىنملا .

 . أدتبملا سفن وه اثيش ربخلا نوكي يأ (ع)
 يف لماعلاف . ءادتبالاب مفري' أدتمملا نأ اك ًادتبملاب مفري' ربخلا نأ يأ (؛)

 . ءادتبالا وه يونعم أدتم لا يف لماعلاو « أدتمملا وه يظفل ربخلا

 ذل هلزتمب يأ : هتلزنمب (ه)



 لعجت مل اذإ كاذوء( ديز 'مئاق) لوقي نأ حبقتسُي هنأ ليلخلا مترو
 «(ٌورمع اديز برض)لوقتف مدقتو رخآؤ تاك «أدتبملاىلع اينبم امدقم ائاق

 نوكيو امدقم نوكي نأ دحلا ناكو «'عفترم ( برض)) لع (ورمع)و

 وهو .ًامدقم هيف ءادتبالا نوكي نأ هيف دحلا ء اذه كلذكو . ًارخؤم ديز

 لعو]و ا كودشي نم ةوُشَم )و (انأ يميمت)كلوق كلذوا ا" ديج يبرع
 2 2ع ,

 (كتفص ّرخ )و ( هللا دبع

 موقي)هلوقك العف هواعجينأ اودارأو « ”' ىنعملا اذه اوديري مل اذإف
 ىرخي يرجي نأ مهدنع نسحأ امو . مساهنال حب (ديزماق )و ( ديز

 ليع دق مسا ىلع ىرج وأ '"”فوصوم ىلع ىرج ةفص ناك اذإ ٠" لمفلا
 ىلع الوم نوكي ىت> ( براض) يف ًالوعفم نوكيال هنأ ك4 '"

 )١( دمج يبرع أدتبملا ىلع ربخلا يدقت يأ .

 همادقم امهو نمساوي قلا نيب هب يشع ام جارسلاو لل رلا ةّفص" (؟)

 . سرفلل جرسلاك ريعتلل لجرلاو . ةرخؤمو

 .امدقم ًاربخ ( ”ديز مئاق ) يف (مئاق) نوكي نأ اودصقي مل اذإف :يأ (ع)
 .لعفلا ىرجي مسالا يرجي نأ يأ : لمفلا ىرحب يرحي نأ (4)

 « اهئناولأ افلتخم تارمث هب انجرخأف » : ىلاعت هلوق يف ( افلتخم ) لثم (ه)

 لدفلا ماقم - لعاف مسا وهو - ( ًافلتخم ) فصولا ماق ثيح « ( ال رطاف )

 . ةيلعافلا ىلع ( اهناولأ ) هدعي مسالا عفتراف

 لمع ”ربخ ( براض ) ف « ( ًاديز براض اذه ) يف ( ”براض ) لثم (1)
 .ةيلومفملا ىلع هدمب ( ًاديز ) بصتق لعفلا لمع وه لمحو « هلبق أدتبملا هيف



1١) 

 نوكد الو« ( اذه فراخ انأ ]و (اديز براضاذه ) لوقتف هريغ

 لاكف . "'( ارّمك تبرض)و ( اديز تبرض) ىلع( اديز براض)
 نيبنوكيلو « ''' !دتبملالعفلا ىرجم يرجي نأ اوحبقتسا كلذك اذه جي
 قفاوي دقف . ةريثك عضاوم يف هل اقفاوم ناك نإو « لّضف مسالاو لعفلا

 هارتسو ءىضم اهف كلذ انبتك دقو . هلثم سيل هنآل هفلاخي مث ةيشلا ةيشلا

 . هللا ءاش نإ لبقتست امف

 (براض) ناك اذإ الإ (براض) ل ًالوعفم مسالا نوكي ال هنأ امك : يأ )١(

 . ( قباسلا شماهلا يف روكذملا لاثملا يف امك ) هل ًاربخ يأ هريغ ىلع الوم

 ىلع ( ًاديز تبرض ) لوقن امك ( ًاديز ”براض ) لوقن نأ نكمي ال يأ (0)
 مماب لالهتسالا نكمي ال ذإ «(برض) لمفلاك ( براض ) لعافلا مسا نأ ساسأ

 . هسفن لعفلاب لبتسن اك لعفلا لمع لماعلا لعافلا
 . مالكلا هب أدتبي يذلا لمفلا ىرجم يأ : !دتبملا لعفلا ىرجم ()

 - مى



 )٠١( ءادتبالا ىلع ينب' ام هيف 'رماضي' ءادتبالا نم باب اذه ١١

 اذك ناكل ) امّثأ . ( انكو اذك ناكل هللا دبع الاول ) كلوق كلذو
 تدفع عفت ذا هللا دنع انى 1011 فود زا كيوعف (ذكأو
 كلوقك ماهفتسالا فلأ دعب ءادتبالاب عفتري أم ءادتبالاب عفتراو « ( الول )

 ريغ « ( كوخأ ديز )هيلع تعفر ام ىلع هتعفر انإ « (؟ كوخأ ديزأ )

 ناك رامخإلا يف يذلا هيلع ينبملا نأكو . ربخ اذهو ''' رابختسا كلذ نأ

 (ناكملاكلذب ناك هللا دبع الول ) لاق هناكف . '" ' ( اذكو اذك ناكم يف)
 رثك نيح فذح اذه نكلو « (اذكو اذك نامز يف ناك لاتقلا الول) و

 ليلخلا معز . """ (الامأإ) نم مالكلا فذح' اك « مالكلا يف هايإ مهلامعتسا

 ربخلا هيف ركدقي' : يأ ( ءادتبالا ىلع يني ام هنف رمضي ) و . )1١( ١/505

 . ربظي الف

 . ماهفتسا : نابكتنا(9)
 « اهدعب ةيممالا ةلمحلا يأ « االول« ثيدحو» يف رودقملا رمخلا نأك : يأ يف

 .( اذكو اذك ناكم يف ) وه

 . هريغ ىل_هفت ال تنك نإ اذه لعفا : يأ ( الاتمإ اذه لعفا ) لاقي (؛)
 .اذه لعفاف كاذ لمفت ال تنك نإ : يأ ( اذك لمفاف الاّمإ ) اضيأ لاقيو

 سم هلا



 مهنكلو « ( الامإ اذكو اذك لعفاف هريغ لعفت ال تنك نإ ) اودارأ مهنأ
 . مالكلا يف هترثكل هوفدح

 ام )و . (نآلا عّمساو ) ديرت امنإ « ( ّنآلا « رئئنيح ) كلذ لثمو

 ةرثكل اذه فزذُحف « ''' ( َكْنَع كشلا عد ) يأ « ( ائيش كنع ُهَلْفعَ
 'لّك) كلذ نمو . ريثك مهلامعتسا ةرثكل مالكلا يف فذح' امو . مهلامعتسا

 امإو . '''( ؟ [ ناكم وأ ] نامز يف ماعط نم له ) يأ ( ؟ ماعط نم

 تارامعلا نم « كشلا عد يأ « ائيش كنع لفغأ ام » : هيوممس لوق )١(

 باتكلل ةديدجلا هترشن ةمدقميف نوراه ماللادبع لوقي . باتكلا يف ةضماغلا

 [0هص] ةددتق نال « نآرقلا لكشم ليوأت » يف صن ىلع ترثعو » :(ع١٠ص)

 باب ٠ يف ليلخلا نع هيوبسس هاور فرح نع شفخألا تلأس : ينزاملا هيف لوقي
 «ائيش كدع ىلفغأ ام » : هلوق وهو « « ءادتبالا ىلع ىنب ام هيف رمضي ءادتبالا نم

 لاقو .« اذه نع لأسأ تدلو ذم' نأ : شفخألا لاق ؟ هانعم ام « كشلا عد يأ
 .وهام ىردنام : اولاقف هنع كلام ادأو ديز ابأو ىعمصألا تلأس : ينزاملا

 لبق دلو دقف «ةفلاملا لسقنم « اذه نع لأسأ تدلو ذم اتأ ٠» :شفخألا لوق )
 . لقع ةدام رخآ يف ناسللا رظناو .( ! باتككلا عضو لمقو هيوميس

 هرسفو «درمملا تام نأ ىلإ ىضم اوف فرحلا اذه رّسفي لو : يناريسلا لاقو
 : لاق ائاق ”نأك < مادقت مالك ىلع هانعم : لاقف كلذ دعب جاجزلا قاحسإ وبأ

 دقفت يأ « ًائيش رظنا« كنعء كفغأ ام « ىلب :بسجملا لاقف « ينع لفاغب سمل ديز
 . (ائيش) بصانلا ( رظنا ) فذح : ديرب « فذحلا ىلع هب جتحاف < كرمأ

 ( نامز يف ) يأ ( مامط ) رمخ وه ( ؟ ماعط نم له ) يف فوذحماف (؟)
 . ( ناكم يف ) وأ

 هس مه



 فتاك 5 (  ماعط) عضوم يف ( ماعط ْنِم ) ف « ( ؟ ماعط له ) ديرت

 ام ) :هباوج هلثمو . ( لجر يناتأ ام ) عضوم يف ( لجر 'نم فاتأ ام )
77 

 )١( ناكم وأ ) نامز يف مامط نمام : يأ (.

 - ه4



 )١١( أريظم'" هياع ينبملا نوكيو أرمضم' هيف أدتبملا نوكي باب اذه ١(

 :صخشلا ةفرعم لع كل ه1 راضت ضخ ةروض كار كنأ كلذو

 .(هللا دبع اذه) وأ ( هللا دبع كاذ) تلق كنأك «( يرو هللا دبع ) تلقف
 تلد قرع عدلا هاراضتترصلا بعام حف ريق او وض كيضفأ

 م0 حير تْمهش وأ « ًادسج تسييم وأ . (يبرو ديز )

 لئاش نع تقدخ دولا منان كلفن امس واح كلنا

 تررم )لاق ةدر نا اا دنع كلش هتفرعم لع كل نأ راصفلجر

 . (هللاو نالف) تلقف ( هيدلاوب راب نيكاسملا محار_لجرب

 )١( ١/ولا؟ . ةريشابم « باتكلا » يف هيليو « قباسلا باملا سكع وهو .

 تاع



 ١١( ةفاضالا فرع ىدانملا ىلإ أفاضم هيف 'ءادنلا نوكي ام باب اذه (١؟)

 كلذو . ةحوتفملا ماللا فرحلا كلذو . بجعتلاو ةثاغتسالا ىف كلذو

 (ديدم) : (ليبلبم وهو ) رعاشلا لوت

 "'؟ رارِفلا نيأ نبأ ركبل اب 2 اْيَلك يل اورِشنأ ركل ا

 هلوق امأو.دّدهتو ديعو هنم اذهو «ابيلك هل اورشني نأل مهب ثاغتساف

 ءوورتت ل أ طوي كافتتا ايتاذك(؟:نارقلا نأ ناركيلات
 . اديعوو مهيلع ةلاطتسا

 ىدانملاب ًالوصوم ءادنلا فرح هبف نوكي ام باب :يأ . سم ء-حوم١ )١(

 يف ينج نبا لوقي . ( رجلا مال ينعي ) ءيشب ًائيش لصي يذلا فرحلا ةطاسوب

 تلخد ( ديزل اب ) وحن يف رجلا مال نأ ىرت الأ » : ( 8.-؟:ه/خ ) صئاسخلا
 .«(هب ترفظ) و (كب تلزن) يف لعفلا 'ءابلا لصوت اك ىدانملا ىلإ (اي) ل ةاّصوم

 دقو« يضرلل ةيفاكلا حرش دهاوش نم ةئاملا دعي رشاعلا دهاشلا وه اذه (؟)
 ١11/5 ةيقلسلا ط ح اهدعب امو +.1/٠قالوب ط) ةنازخلا ف يدادغبلا هنع ثدحت
 اذإ ( تملا "للا رَشْنَأ ) لاقب . ( اهدمب امو 17/7 نوراه ط -- اهدعب امو
 , ( هللا مرت ) وحن اضيأ ةزمها نودب ىدعتيو « هايحأ



 (براقتم) : ىلذهلا ذئاع يبأ نب ةيمأ لاقو

 ""لالَد ىذ حذر نفإ# قرا .لايخلا فّيطل "' موقل اي الأ

 (رفاو) ١ حيرذ نب سيق لاقو

 عاطُملا يشاولل ,سائنال ايف قودحر افا ةاتينعولا دكت

 دحاولاف . هب ةثاغتسالا تناك اذإ ء ( ساّنلَل اي) ١ ( هش اي) اولاقو
 . ءاوس اهيف عيمجلاو

 ةرسكلا ىقبت نكلو ىدانملا نم فذحت مككتملا ءايف . يموقل اي : يأ )١(
 ءادنلا ةرثكل انبه اهفذح راصو » : )215/١( هيومس لوقي . اهملع اللد اهلمق
 يف الإ اهفذح اوتيثمل اونوككي لو « ءايلا نع ةرسكلاب اونغتسا ثيح مهمالك يف

 يف ةغل ءايلا نايقي' نأ ملعاو ... ... اهفذحل مهمالك يف سيل نككي مو « ءادنلا
 ناكو ؛ اوفقو اذإ كلذكو «( 'لبقأ يمالغ ا ) لوقت «لصولاو فقولا يف ءادنلا

 . دابع اي:مامإلا فحصملا يف « [ ١؟رّمازلا] «نوقتاف يدابع اي هلوقي ورم وبأ

 فيطلا وهو « لالدلا ىذ ديعبلا هبيبح لابخ فيط نم هموقي ثيغتسي (؟)
 هنم ثاغتسالاو .ةحوتفم هعم ماللاو 2 هموق هب ثافتسملاف . مونلا هنع عنم يذلا

 حتف ناك مل : ليق نإ » : يناريسلا لوقي . ةروسككم هعم ماللاو « فيطلا وه

 :لبق « [هنم ثاغتسملا ] هل وعدملا مال حتف نم ىلوأ [ هب ثاغتسملا ] وعدملا مال
 تلق اذإ كنأل « ةروسككملا ماللا لخدت ام جاهنم نع جرخي مل هل وعدملا نأل

 ماللا لوخد يف رعدملاو . هجاهنم ىلع وبف « مولظملل كو عدأ : ءانعمف (مولظفل ( )
 . «ىلوأ همال ريبغت ناكف ؛ مال ىلإ جاتحي ال ىدانملا نآل<ساقلا نع جراخ هيلع

 السن يعسصصسصتت



 .حامّسلاو ىدنلل 'نم .موقل ! يععاسلاو ىلعللا نم موتقل ا

 ""ماتنلاىتلايَرطللايبأو 2 ريايرآ ايو اطل
 ؟عيمجلاو دحاولا نيب اووس فيك مهارت الأ

 (ليوط) : (يدسألا رارف وهو ) هلوقف بجعتلا يف امأو
 لاقل كل قف يطفو 9 د ل ايوا ء.

 )١( » مهدعب اهب موقي نم يعاسملاو ىلعلل ىبي :لوقف هموقزم ًالاجر ىثر .

 (يرمتنشلا) «مركلا روهشملا وهو حاضولا يوربو . ءاطعلا ريثكلا : حاتفنلاو .

 ةيفاكلا حرش هاوس نم ةئاملا دعب نماثلا دهاشلا وه (حايرل ايو انفاطمل اي) و
 ةيفلسلا ظاح 79/١ قالوب ط ) ةنازخلا يف يدادغبلا هنع ثدحت دقو « يضرال

 ماللا نأ ىلع يضرلا هب دهشتسا دقو .( اهدمب امو ١64/5 نوراه طاح 1/7
 ( جرشحلا يبأ )و .( اي ) ةداعأإل هيلع فوطعملا مال لثم تحتف' فوطعملا يف

 , يدادغبلا لوقي امك ( انفاطعل اب ) ىلع فوطعم
 ءادتبالا مال هردصتت يذلا ًادتمملا نيب ةيضارتعا ةلمج ( مكنم نئربل ا ) (0)

 هتأرما اولخاد دق اوناكو » . ةمبق : نثربو . ( ”لدأ ) هربخو ( باتطلفخل )

 مهلعجو . مهلعف نم ابجعتم [ مكنم نثربل اي] اذه مه لاقف « هيلع اهودسفأو
 كْمَدْتلا نم ىدهأ اهتلاتساو هلع اهريغت يف فطلتلاو اهداسفإ ىلإ ءادتهالا يف

 «مهككيلاعصوبرعلا يئادع دحأ وهو .( يرمتنشلا) « تاوافلا يف ةكلتسلا نبا

 اهدحاو « ليخلا تاعامج بناقملاو ؛ « بناقّملا كسلس' » ًاضيأ ىعدي ناكو

 هسسغقم .٠
 م



 اولاقف ابجع ارمأ اوأر ماك. لحل اه )و(ربَجَمْلل ي) اولاقو

 ء(الك اي)و (ٍِبَجَمْلَل اي) اولاقو . مئاظعلل يعد 'كْلْدِم يأ « ( َنئبل ا)

 لاف أ نكي ١ لايم هل وقوف 641 تك دانا واوا هع او وال

 : يأ (يهاوّدلك اي ) ممل وق كلذ لكمو . كتامزو كمايأ نم هنإف هام ب

 . نكنايحأ نم هنآل ٌنكل ركنتْسي ال هنإف َنْيلاعت
 كنأ ىرت الأ .' زبي م الإو « ةثاغتسالاو بجعتلا ىنعم يف اذه لكو

 "ري مل هثدحت تنأو ( ديزل اي) تلق ول

 ظ
 )١( ةيهادلا ؛ ةقملفلا :

 ريهز لوق يف ءاهدعب هب ثافتسم نودب « ةدرفم ةثاغتسالا مال تدرو (؟)

 ل ةغللا يف رداوالا » يف يراصنألا دوا امهاور هل نيتيب نم يمضلا دوعسم نبا

 : ( 7١ ص 2 ١951 توريب « ةيناثلا ةعمطلا « ٍينوترشلا ديعس هقلقح )

 الاب لاق بوَشملا يعاأدلا اذإ مكنم سانلا دنع نحن ”ريخف

 ءاعدلاو«ءاعدلا ةمنثت : بيوثتلاو . قالطإلل ةريخألا فلألاف « ( لام ) يأ

 . برحدلل انه

 اهنأب هذه (لاي) يف فلألا ىلع مكحي ناك ”يسرافلا يلع ابأ نأ فيرطلا نمو
 ( :؟-7؟+م/+ ) صئاصخلا يف ينج نبا لوقي اك هتجحو . قاسو باب فلأك
 قيلعتلاو اهملع ف وقولاو اهعطق نسح وءاهدعب نم رجلا مال اهب تطلخ“ اًملو هنأ
 - بجوأف«فلأ اهنبع يتلا ةيثالثلا ةماكلا هذه (لاي) تهبشأ«(الاي) هلوق يف اهل
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 مالب ماللا هذه سيتلت الثل هيبنتلل ( اي) الإ بابلا اذه يف مزاي مو

 اهاوس(اي) ناكم نوكي الو . (كنم رْيخ ورمعل )كلوقك « ''' ديكوتلا
 نم اذه اوزمي نأ اودارأ مآل ؛ ايأو ايكو يأ وحت هيبنتلا فورح نم

 . بجعت الو هئثاغتسا ىتعم هيف سيل يذلا بابلا كلذ

 مسالا رخآ يف نوكتيتلا ةدايزلا نم لدب ماللا هذه نأ ليلخلا معزو

 وأ تفعل اذ ( ارك اين) وا ءاكع ان ):كلوقوغ و"
 "٠ه

 ةحج احرطلا ءاه تناك ا «هبحاص بقاعي اهنم دحاو لك راصفءتبحجعت

 تفضأ اذإ

 ”تْقنأف »:ينج نبا لوقي .« كلذ وحنو قاسو بابك اهنأب اهبلع محي نأ سايقلا
 نم لوألا ءزلا اضيأ رظناو ! « بهذم لك هايإ يناسحتسا يب بهذو ؛ كلذل

 . ماله ص يفاثلا ءزجلاو ؛ 595-077 ص < صئاصخلا

 ءادنلا ف رحم تطلخ“ ةثاغتسالا مال نأ ىلع هب دهشتسا «ةيفاكلا ىلع يضرلا حرش

 امو 704/١ قالوب ط ) يدادغنلل ةنازخلا رظنا ؛ ةدحاولا ةماكلاك اتلعجو (ا)

 ماشهن با رظناو (اهدعب امو 5[ نوراه طحاهدمب امو ؛/؟ ةيفلسلا طحاهدعي

 . ( ؟١4 ص ىتشمد ط ح- 5١5 ص ةرهاقلا ط ) « بسللا ينغم » يف

 ءام ابيلت يتلا ) فلآلا مسالا رخآ يف تقحلأ اذإ يأ ( تفضأ اذإ ) )١(
 كلوقك مالكلا نم رثكألا ينبودنملا رخآ مزات فلآلا هذهو .(فقولايف تككسلا

 . هيلع متجفتتو ًاديز بدنت ( هاديز اي ) وأ ( ءاديزاو )

 (ه) رحنلا يف صومصن ب وس



 00-5 اب

 يف ةريخألا فلآلا نم لدب ( ركبلاب ) للثم ين ةحوتفملا ماللا نأ يأ )١(

 «(حبجاحجلا) يف ءايلا نم لدب ( ةحجاحمجلا)يف ةطوبرملا ءاتلا نأ مك« (هاركب اي)

 حيجاحجلاو ةحجاحبجلاو .( ينك) يف ةبسنلا ءاب نم لدب ( نامي) يف فلآلا نأ امكو

 . ديسلا وهو حاجتسجلل ناعمج



 )2 ءادنلا هيلع يرجام ىلع يرحي ساصتخالا نم باب اذه 1

 « بلصتن ءادنلا عضوم نأل أبصن ءادنلاعضوم ىلعهظفل ءيجتيف

 ىلع اهوئرلجي' م مهنأل ءادنلا يف اهارحجم ءابسألا هيف يرجت الو
 ٠١( ءادنلا هيلع لمح امىلع اهورلجأ مهنكلو ءادنلا فو رح

 لاق .هنأك ؛ ( اذكو اذك لعفن برعلا رشعم ان إ )كلوق كلذو
 ؛ ءادنلا يف كلذ نكي ملا لمعتسي الو ربظي ال لعف هنكلو ,' (ينعأ)

 ىلع مالكلا اولم<نأ نوديرب ال ”' مهنأو ءبظاخملا ملعب !'وفتكا مهنأل

 نبورمعوهو )هلوق وحن كلذو . *' هلّوأ ىلع لوم هدعب امنكلو « هلّوأ

 نأ هانعم ( ءادنلا هيلع ىرج ام ىلع يرجي ) هلوقو . علو "م١0 )١(

 « هرابظإ لمعت #م ريغ رمضم لعفي بصنلا نم ءادنلا بهذم ىلع يرحم صاصتخالا

 . ( ١8/١ شيعي نبا ) ةقيقحلا ىلع ءادنب سيلو

 . اذك و اذك لعفن - برعلا رشعم ( ينعأ )  اّنإ : يأ ()

 نوككيف“ ةلملا لوأ ىلع هصيصخت داري يذلا مالا اولمحي نأ نوديري ال (؛)
 صاصتخالاببوصنملا ممالا دعب ام نوكي نأ نوديري نكلو ؛ "نإ ربخ( رشعم)

 . نإ ربخ ( لعفن ) ةلمج نوكتف « مالكلا لوأ ىلع ًالومع
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 ( طيسب ) : ( ممهألا

 """اهيدانو دعس ينب 0 انيف ابسحا وود موق ررقنم_ ينب ان

 (براقتم) : قدزرفلا لاقو

 فل 9 2

 00 ونأ أنم ةرارز ,مراد ينب 3 را م

 هيفو « لوألا مالكلا ىلع لمح امب فكرغُيل انهه مسالا صتخا انإف
 5 راختفالا ىنعم

 (زجر) 1 ةبور لاقو

 ”"بابضلا افشكي اميق انبر

 ونيو». نإ ربخ ( موق )و . صاصتخالا ىلع ( ينب ) بصن هبف دهاشلا )١(

 مهدحاو < ةداسلا : ةارسسلاو . مت نب ةانم ديز/“نب دعس ينب نم يح : رقنم

 « عما نع يدوي مسا وه امنإو « دحاو ىلع يرحي ال بيرغ عمج وهو < ي رس
 ءادن نم هقفاقتساو «< سلجلا : يدنلاو يدانلاو . تاورص' ليقف عمج' كلذلو

 ريبدتلاو يأرلا يف مهضومو موقلا عمتج انبف : يأ “ ثيدحلاب ًاضعب مهضعب مرقلا

 . ( يرمتنشلا ) « ةريشملا رمأ حالصإو

 . "نأ ربخ ( ةرارز ) و . صاصتخالا ىلع ( ينب ) بصن هيف دهاشلا (؟)

 «قاقتشالا ) ديرد نبا لوقي . مراد نب هللادبع نب ديز نب سدّنع نبا وه ةرارزو

 نب ةرارز نإ ( 75م0 و 780 ص < نوراه ماللا دبع ىبقحتب « 4١همل ةرهاقلا

 دق ادعم هنبأ نإو « طحئ وش موي عع ينب سيئر ناكو اديس ناك سدع

 + :نئاوو داق

 -نو_-#هادهاشلا ره اذهو .صاصتخالا ىلع ( ًاممت ) بصن هبف دهاشلا (ع)



 فلآلا تلخدأ امنإف . ( فيضل _سانلا ىرقأ برعلا نحن )لاقو
 ىّرْمم ءرجت لو هيلع ةادنلا ام ىلع مالكلا تيرجأأ كنأل ؛ ماللاو
 امنإو « ( برعلا اي ) لوقت نأ كل زوجي ال هنأ ىرتالأ « ءادنلا يف ءاممألا

 هاري ىرجف اهدحو ( يأ ) ءادنلا فورح نم بابلا اذه يف لخد
 . ' ءادنلا يف

 ىلع بوصنملا نأ ىلع هب هبشتسا«يضرلل ةيفاكلا حرسش دهاوش نم ةئاملا دعب ح

 ط 2419/١ قالوب ط ) يدادغبلل ةنازخلا رظنا ؛ ًاملع ناك ابر صاصتخالا

 الق صوصحملاو . ( اهدعب امو كليب نوراه ط - اهدعب امو ضل ةيفلسلا

 نإ( اذه انصن نم يلب اف ) هيوبيس لوقيو . ( 474 ص ينومثألا ) الع نوكي
 لهأ)و ةفاضم (ريشمم)و ( نالف ونب ) باملا اذه يف ًالوخد ءامسألا رثكأ

 . ( تالف لآ ) و ( تيبلا

 ثبح (؟هه/١ ) هباتك نم باس عضوم يف تيبلا اذه هيوبيس دروأ دقو
 (نيكسملا) رج - مح رتت تنأو-( نيكسملا هب تررم ) كلوق يف زوحي هنإ لاق

 (وه نيككسملا « هب تررم ) ريدقت ىلع هعفرو « هلبق لصتملا ريمضلا نم لدبلا ىلع
 يف ( امبت ) زجارلا بصن اك هبصنو « ( هب تررم 'نيكسملا ) ريدقت ىلع وأ
 . روك ذملا تبملا

 ىف دئادشلا فشكت انب ئأ « هتدشو رمألا ةّمغل ثم بابضلا برضو»
 مادقأو * ( فشككي ) هلوقب قلمتم ( انب ) و . ( يرمتنشلا ) « اهريغو برحلا
 . ( يدادغبلا ) رصحلل

 )١( ص رظنا ١١ سماخلا شماهحلا عم « يلي امف .



 ا

 هعبرألا نينبلا 7 وسب نحن

 #©ه صصص 6

 هعصعص نب ررماع ًريخ نحنو

 نأ اورختفا اذإ مهلعجي نأ درب مل هنآل ءامفرالإ هنودشنيالف
 لاق مث ,« افصو ( ةعبرألا ) لعج هنكلو ؟ ةعبرأ مهت دع نأب اوفرعي

 سيل ةميرألا نأل ( ونب ) هلوق مفر هيف دهاشلا » : يرمتنشلا لوقي )١(
 م رخفلاو صاصتخخالا ىلع ًابوصنم اهلبق ام نوكيف « مظعت الو رخف ىنعم اهيف

 ةسمخلا دارأو . رختفم ال مهتادعو مهبسنب ريخمأ وه امنإو ؛ ؛ ( رقنم ينب ) يف مدقت
 جوز يه نينبلا مأو ٠ , 1 ىلإ ةمفاقلا هترطضاف < نوفورعم ةسخ 6

 مث ةمخ اهدالر ا ريغ يضف ني رداع نب حمس ني تذل نب نع و تللان

 باتك رظنا . ةيواعمو ةدسعو « رعاشلا دسل وبأ » ةعيبرو لْسفط'و رماع

 قيقحتب © ١464 « ةرهاقلا ) ىفترملا ىلامأو « ( مه ص ) ةبيتق نبال فراعملا

 .1914- ١57/1١ ( مهاربإ لضفلا وبأ دمج

 ينب نحن : يأ ةبصنلا اذه يف زيحي دربملا سابعلا ابأ نإ يفاريسلا لوقيو

 « ةفيرش ةأرما نينبلا مأ _ .أ اهدحأ : نيبجو ىلع وهو « ةعبرألا نينبلا مأ

 ىلع بصنف «يلاتلا تيبلا يف ( نومعطملا ) وه ربخلاف « دّسس مهلك ةعبرألا اهونيو
 حدم الب ( ينعأ ) ىلع هيصنو < رخفلا ىنعم 'هرري' ل هنأ رخآلا هجولاو . رخفلا
 . برقأ هيوبدس لوق نإ لاقو زيوجتلا اذه يفاريسلا در دقو . مذ الو

 . 17-1076 /4 ( قالوب ط ) يدادفبلل بدألا ةنازخ رظناو

 مس وال



 "وو رد مالح اماني"( نولغ الا« قويعطتلا ١

 كلذو . بابلا اذه ىف رمأآلا مظعت ةلزنمب وبف رمآلا ت'رْغص اذإو
 ( ""' ةكوُرُملا ىلع انب ةوق ال كيلاعصلا شعم انإ ) كلوق

 هللا كناحبسو لضفلا وجرن هللا كب ) مهوق نأ ليلخلا معّزو
 3 ميظعتلا ىنعم هيفو «هلبق ام بصنك '*' هبصن ( ”مظعلا

 ام ىلع لوم هنأ ىلع لدي "' بابلا اذه يف ( يأ )لوخد نأ مرو

 )١( ص « ديبل ناويد حرش ) نيلاثلا نيتيبلا ىلإ اذهب ريشي 417" ( :
 علا ”ةتعتلا ةةوطوطلللا
 "ّمّضْدَخلا تحت مالا نوبراضلاو

 عمج « سوؤؤرلا : ماها  ةءولمملا : ةعدعدملا  ةريبكلا ةعصقلا : ةنفجلا )

 . ( سأرلا ىلع سبلت ىتلا ةضسلا : ةعضمخلا  ةماه

 . مث نم فرْمُّسل مهفصو نأ دعب : يأ « اوفرعُمل مالح ام دعب » ()

 . ةيناسنإلا يأ ةءورملا يه ةتورملا (*)

 . نيترم ( هللا ) ظفال بصن (؛)

 اذك لعفن نحت )و « ( لجرلا اهأ اذك لمفأف نأ اًمأ ) مهوق كلذو » (ه)
 اليلد هتفص عم ( اّنيأ ) اولعج « ( ةباصعلا اهتيأ انل رفغا مبللا )و « ( موقلا اهأ
 امو مهسفنأ الإ ةباصعلاو موقلاو لجرلاب اوُنْعَب لو « حيضوتلاو صاصتخالا ىلع

 ًاصّصختم لمفأف انأ اًمأ :لدق هنأك « ( انل ) يف ريمضلاو نحنو انأب هنع !'وّدَك

 انل رفغاو « ماوقآلا نيب نم نيصصختم لعفن نحنو « لاجرلا نيب نم كلذب
 نبا حرش يف درو ا" يرسخمزلل لصفملا نم ) « بئاصعلا نيب نم نيصوصخم
 . ( 1097/9 شيعي
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 مهنكلو«( اي )هيف اولوقي نأ لصألا يف مدنع اذه ناكف« ةادنلا هيلع ليح

 : ””لصألا لعمرو رخا نضاهوطقتاو " اهيلزخ

 ا ا ا

 نأ زوجي الو . ( لف أ اديز نإ ) لوقت 0 اكراع

 : ريشا نم لكما رهاب كيد تل ا اريك دو ال" ضل

 عضاوم نم اذه سيلف . ( موق انإ ) تلقف ةركنلا تزاجل اذه زاج ولو

 7 نايب عضوم ةبدتلا تناك م نايب عضوم اذه نكلو ؛ههبملاو ةركنلا

 )١( اهوعطق : اهولزخ .

 . صاصتخالا بولسآ يف لصألا ىلع يأ « لصألا ىلع » (؟)
 لاقيو » : +١75 شيمي نبا لوقي . مهبملا نم برض ةراشإلا ءامعأ (ع)

 كترضحم نوكني دقو «© كترضحي ام لك ىلإ اهب ريشت األ تامهبم ءامسألا هذه

 ؛ كلذل ةمببم تناكف « ريشت اهأ ىلإ ردي ملف 2« بطاخما ىلع سيبنلثتف ءايشأ
 . « ساملإلا دنع ةفصلاب ناسلا اهمزل كلدلو

 ريمضل حيضوتو ديكدوت ( رششعم ) ف . اهلبق ريمضلل يأ « رمضدلل » (4)
 . اذكو اذك لعفن برعلا رشعم انإ : كلوق ىف نيماكتم لا

 كلذو ه : ( 84/1١ ) بدني" نأ زوحي الام باب يف هيوبيس لوقي (0)
 ال هنأو حيبق هنأ سنويو ليلخلا معزو . ( هالجر اي ) و ( هالجراو ) كلوق

 ( ”ءانهاو ) تلق ول كنأ ىرت الأ . تمهيأ كنأل حبق انِإ : ليلخلا لاقو . لاقي

 [ عجفتت : يأ ] مّحَفَت نأ كل يغبني امنإف تبدن اذإ كنأل « احيبق ناك
 زاج ولو .ناببلا ىلع ةبدنلا نآل « مهبت' الف صتخت نأو « ءامسألا فرعأب

 - كلذ اوهرك امنإو . ةركن ابدت. تنكف ( افيرظ الجر اي ) زاجلاذصه



 . ًامهبم هوركذي نأ هرمأ نومظعي امل اديكوت رمأألا اوركذ اذإ ْحْبقف

 (رشغم )و ( ,نالفونب ) بابلا اذه يف ًالوخد ءامسألا رثكأو
 قالك 1 )و( ففنلا لهأو'] ةفاغت

 اني دودف ان.( ةيباضعلا اها ازلدق نإ )لوط نأ ةوغالو
 .رضاحل الإ زوجي ال "اذه نأ ىدانلا لكملاو لكتملل

 ( ليوط) : يدبعلاناتّلَّصلا لوق بصن نع سنويو ليلخلا تلأسو
-10)() 

 شحافت كل ذكف ©« فورعم ريغ ىلع اوهجفتيو اوطلتحي نأ مدنع شحافت هنأح

 كباصأو ميظع يف تعقو دق كنأ ربخت تبدن اذإ كنأل « هماهيإل مهبملا يف مهدنع

 يف ( 'ءاراددلا يف 'نماو ) كلذكو . مهبت نأ كل يغبني الف « رمآلا نم مسج
 ؛ هليعب فورعم اذه نآل4( هامزمز رفح 'نمآاو ) حبقتسي ال هنأ معزو . حبقلا
 . « برعلا مالك يف ةبدنلا ترج اذه ىلعف . مجفتلل رذع ةبدنلا يف نيدتلا نأك

 (ليعامسإ دعب بلطمادبع اهرفح مزمز رثب -بضغلاو رجضلا: طالتحالا )
 )١( » ءادنلا يأ ءاذه .

 بصن هبوبيسو ليلا بهذم ىلع هيف د هاشلا » : يرمتنشلا لوقي (؟)

 . فوذحم ىدانملاو « بحمتلاو صاصتخالا ىنعم ىلع لمف راضإب ( رعاش )

 ركذ مك - ارعاش هب مسح وأ « ًارعاش مملع < موق اي وأ « ءالؤه اي : ىنعملاو
 لك هيف لخدي هدنع ةركن هنأل ىدانم نوككي نأ هدنع عنتما اًمنإو . هيوبيس
 هيثبي نأ يغذي ناكو ؛ ريرج وهو هنيعب ًارعاش دصق امنإ وهو « ةرشضحلاب رعاش

 - رامضإ ىلع لوم (ريرج )هلوقو. ءادنلاب صوصخخلا هب يرحي ام ىلع « مهلا ىلع



 لئاق اي )لاق هنأك « راضإ ىلع بصتنا اًمِإو « ىدانم ريغ هنأ امعزف

 لاق ىدان ثيح هنأك « ( هب كسسح ) ىنعم هيفو . ( ارعاش . رعشلا

 امو ''' ( جر هلل ) هلوق يف اورضأ اىهرضأ هنكلو « ( هب كبح )
 . هللا ءاش نإ باتكلا يف هدجتس امم ههيشأ

 حرش لوق ( اسراف كلاي ) كلوقك بجعتلا ىنعمهيفو ءاج امو
 "بالكل صوحألا نبا

 دادس روز ةعضحص نب كلر ماع طققل "قايل «ناصتت
 ( رفاو)

 فقس

 (ًارعاش) هلوق نوككي نأ يدنع زوحيو. (ريرج هنم بجعتملا اذه )يأ أدتبم -

 «هدعب ىتلا ةلملاب هفصول ًافورعم اصوصخم ناكنإو روكنم لا ظفل ىلع ىرج ىدانم
 قدزرفلل تحيل هب يعد 'ذإ اذه لوقي ...ةركنلا الإ !ي فصوي ال ةلجلاو
 قدزرفلا لّضفو « رعشلا يف ًاريرج لضفف « راختفالا نم اهنمب ناك ايف ريرجو
 طهر بيلكو <« ( مضاوت بملك يف نكلو ) لاق كلذلو ؛ لضفلاو فرششلا يف

 151١ -5١150. | ؛ دربمل بضنقملا رظناو . « مك نم ريرج

 «يضرلا ةيفاكلا حرش دهاوش نم ةئاملا دعب ريثع يداحلا دهاشلا وه تيبلاو
 ؛ ةلمحت افوصوم نراك اذإ فاضملاب همبشلا لمسق نم ىدانملا نأ ىلع هب دبشتسا
 اهوا ةيفلسلا ط ح اهدعب امو ١ قالوب ط ) يدادغملا ةنازذلا رظنا

 .(اهدعبامو ١74/5 نوراه ط - اهدعي

 )١( الحر هب كبسح هللات : ريدقتلا .

 قبعّصلا نب ورمع نب ديزيو © يرمتنشلا دنع حيرش وبأ صوحألا وه (؟)
 . ( ”هال/م لماكلا ) دربملا دنع يبالككلا

 - يئاعد 'رماع اي:ىنعملاو.(كل ) هلوق يف دهاشلا » : يرمتنشلا لوقي (+)



 قون هيف نووي دانأز نأ قلل تدنن, ايمن ةعدالاو

 تيبلا اذه نأ ليلخلامعزو . ( آسراف كلاي ) ينعي « ''' (هب لعفأ )
 : كلذ ”لثم

 ( طمس )

 "دلو سفك اود نر هن قناع ناودغ حت

 كل يئاعد اذه اي :يأ « اسراف كل اي : لوقي اكبجعتلا ىنعم ىنعملاو .كل ح
 دق ىدانملا نأ اذهب هيوييس نّبف . لاحلا هذه يف كل بجعأ : يأ ©« سراف نم
 نب طيقل ناكو . رمأ ىلإ ءاعدلا ىنعم ىلع ال بجعتلا ىنعم ىلع ءادنلاب 'صخب'
 « هلتقبف هاقلي نأ ىّتنَتو يبالكلا حيرش ابأ صوحألا دعوت دف ”يميمتلا ةرارز

 ..هل هدعوتوهلتقل هبّدنمت نم رماع يند | رعاشلا موق ] هموقل ادعتم اذه لاقف

 . « مخ رف © ةعصعص نب رماع : دارأو

 لعفأ ) هيلع لدي يذلا بجعتلا ىنعم هبف نوككي دق ىدانملا نأ يأ )١(

 ( هَدَمْنْأام)ر( هب

 هعطقيأ هم رصي همرص ردصم ( حتفلاب ) م'رصلاك ( مفلاب ) م'رشلا (؟)
 . بحعتلاو صاصتخالا ىلع (لبلخ) بصن هيف دهاشلا ٠ :يرمتنشلا لوقيو . انئاب

 (يلخ) لاق مث . اذكمه اهنوك مايأ يأ  امرص اهل فاخي ول لمج مايأ : ىنعملاو

 هيف امل هليق ا بسانم وهو ؛ ( ايل اهبجعأ ام ) و ( ايلخ اهب 'ببجلعأ ) يأ
 ءادتبالاى ع( ”لملخ ”لامج' مايأ ) ىوريو . بجعتلاو صاصتخالا ىنعم نم

 الو نسحأو نّيْبَأ اذهو 4 نامز فرظ اهنأل ةلمجلا ىلإ ( مايألا ) ةفاضإو ريخلاو
 .«< هيف دهاش

 - #عس



 (زجر) : رعاشلا لوق يف لاقو
 ه١١(

 دسك و بلح نيب دنه دنه اي

 نم ىلع آاليبقم" ءادنلا دعب لوقت نأ زوجي دقو .''' ةركن العجي
 . ةفرعم نوكيف « « دبكو بلخ نيب هذه دنه » هثدحت

 لاصتالا يف اهلمحف « اهتداءزو دبكلا نيب ام لصت ةمّحل : بلخلا )١(

 . ( يرمتنشلا ) لحلا كلذ تلح دق هسفاب

 لوقي . ةركن ةيناثلا ادنه لمحي رعاشلا نأ يأ ( ةركن اهلمحي ) (؟)

 ةركن اهريدقتو أدتبم رامخإ ىلع ةئناثلا دنه لمح هبف دهاشلا ١» : يرمتنشلا

 : لاقي اك« دلكو نك نرد زةتسف دف نأ ريدقتلاو . 0

 . © ةركن لعحمف « نب ديزلا نم د



 ريَغت' الو « 'لعفلا الإ اهدعب اهيلي ال يتلا فورحلا باب اذه )١4(

 '"'اهنم هيث هلبق نوكي نأ لبق اهيلع ناك يتلا هلاح نع لعفلا

 وهو . هريغب لعفلا نيبو اهنيب لصقي ال « ( دق )فورحلا كلت نف

 (؟لّمَف 'لك) ل اباوج ( لعف ام ) تناك ؟ « ( ؛ لمفأ ) هلوقل باوج
 نورظتنيموقل امه امنإ(ّلَمَف دق)و(لعفي امل )و.عقي م هنأ تربخأ اذإ
 .لعفلان يبو اهنيب لّصفي ال اهبنأ يف ( امل ) (دق ) تببشأ "مث نيف « اثيش

 يف يتلا نيسلا ةلزتمب اهمآل « ( لعفي فوس ) ًاضيأ فورحلا كلت نمو

 تابثإ يه امنإو .لاعفآلا لع نيسلا هذه لخدت امنإو . (لعفيس ١ كلوق

 .لعفلا نيبو ابني لّصِفِب ال نأ يف اهتيبشاف < ( لَعْفَي نل ) ةلوقل

 نأ نأ نامت اميفانعأ وت(ابلك )و1 ارز قوش كلت نمو
 مهل نكي مل هنآل « لعفلا اهدعب ركذيل اهوؤيهكو « ةدحاو ةماك ةلزنمب (ام)

 (ام )امهوقحلاف « ( لوقي لق ) ىلإالو (لوقي بر ) ىلإ ليبس
 . لعفلل امهوصلخأو

 )١( ١أحه؛-وه؛ .



 لك اواعجو , (ال) ٌّنهومزلأ , (ًالأ)و (الؤك)و ( اله )كلذ لثمو
 نبيف لخد ثيح لعفلل نهوصلخأو « دحاو فرح ةلزنع (ال) عم ةدحاو

 . ضيضحتلا ىنعم

 وي دودصلا لولب لغ لاصو. :املكؤ دودملا تل رظاف كذدق 1١1

 يبأ نب رمع ىلإ هبسنو )١8/1( هباتك ردص يف تيبلا اذه هيوبيس دروأ )١(
 ماشه نبا كلذك و « يمعقفلا رارملا ىلإ كانه يرمتنشلا هبسذ نككلو . ةعيبر

 هيوسسلوةي . (”*4 ص ىشمد ط ح ”.ال-*.:5ص ةرهاقلا ط) بدنألا يقم يف

 سيل مقتسم هنآل هعضوم ريغ يف هوعضي ىت> مالكلا حبق نولمتحيو » : (1؟/1)
 اماق : مالكلاامنإو . ( تيبلا ) ةعيبر يبأ نب رمع لوق كلذ نمت . صقن هيف

 .(؟ لاصو مودم

 لمح نع ةفاكلا ةدئازلا (ام )ىلع مالكلا ددصب 3 « تيبلا ماشه نبا دروأو

 . ةملعافلاىلع اهدعب مسالا عفر نع (لاط)و( )و ( لف) فكنت ينلا يأ عفرلا

 ةرورضلا هجو : لمقف ا رارملا لوق امأف » : لاق

 عفترم(لاصو) نأر«اردقم ًالعف اهالوأ رعاشلاو احيرص لمفلا اهيلي نأ اهقح نأ

 نبا هدرو «لعافلا متدق هنأ اهبجو : ليقو ٠ روكذملاب ًارسفم ًافرذحم (مودي) ب
 هنأ اههجو : لمقو . رثن الو رعش يف لعافلا دقت نوزيحي ال نييرصبلا نأب ديلا
 : هلوقك ةيلعفلا نع ةيمسالا ةلجلا بانأ

 اهسيفش ىليل سفن ”الهف | لإ :ةعاقفب تالا نيل 'يذتكا حلاو

 نأ مهضعب معزو ' أدتمم ال لعاف (لاصو)و ةدئاز ( ام ) نأ درمملا 5

 ط ) انف بدألا ةنازخ رظناو . « ةفاك ال ةيردصم 0 هذه عم (ام)

 - .لوألا شماشلا عم 41/١ دربملل ءبضتقلا هرظنانكل و. 7410/4-785 ( قالوب

 - !ا/4ه تك



 مك )و( نلف ) وحن ماهفتسالا فرح دعب عمتجأ اذإ هنأ معاو

 اهنأل ؛ ىلْوأ ماهفتسالا فرح يلي نأب لعفلا ناك « لعفو مسا (نم)و
 !"!نبل اح نب دقو « لعفلا اهدعب ركذي ىتلافورحلانم لصألا يف مدنع

 ( تلطأ ) قي ملو «لالعإ نودي لصألا ىلع (تلوطأ ) رعاشلا لاقو

 ذوحتسا » 7 هلوق لثم يف (ذوحتسا) يف امك كلذو <« سايقلا ىلع لالعإلاب
 2758-7119 190١-141 ينج نيال فصنملا رظنا .( 19ةلداجملا) .ناطثلامهءلع
 نأو (دوجأ) هلصأ (داجأ ) لثم نأ ىلع ةذاشلا ءاشألا هذه لدم لدتسا ثمح
 «4١؛ص «يرابنألا نال فاصنإلا اضيأ رظناو .(ذومتسا) هلصأ (ذاعتسا) لثم

 هجر ال (هعسبأ ام)و (هموقأ ام) وحن يف نيعلا حبحصت نأ ىلع اهب لدتسا ثمح

 ؛نو.فوكلالوقي اك امسا هلعجي الو 6 نوير صلال وقي ا[ ًابضام آمفن وكي نأ ع
 . مهنيب فالحلا لئاسم نم ةريثع ةسماخلا ةلأسملا يهو

 تيبلا لملدب ةحوتفم تدملا يف ( تلوطأ ) و ( تددص ) نم لك يف ءانلاو
 : هلش يذلا

 "ملح : لاق نم ىباصت فدو 'مورص تنأو مرصت لو تمرص

 لوألا ءزجلانم #١4 ص نم ميبارلا شماهلا يف راجتلا ىلع دمج ةظحالم رظنا

 . ينج نبال «صئاصخلاو نم

 فورحلاب اب :(؛ه465/1-8) «باتكلا» يف اذه ىبسي يذلا بابلا يف )١(

 . لعفلا 'ءامسألا اهيف [ مادقتت : يأ ] 'مايّقت ال يتلا



 اهدعب اهيلي نأ زوجي يتلا فورحلا باب اذه )١8(
 ١ لاعفألا اهدعب اهيلي نأ زوجيو « ءامسألا

 فورح امنآل « كلذ وحنو (5إ) و (امثأك) و (امنإ)و كل) يهو

 ؛ ءيش البق ركذي مل هنأك اهاح ىلع اهدعب ةامسألا 0

 اهب ىلوأ مسالا اولعجيف هيلع تلخد ام ريغت ال تناك ذإ « 00
 م 0 ْ

 و بوو د تالا

 هب اويصني ل "مم نيف«( كيت يلَعَل ١ ىنعملاو «( ار) لعفلل ترّيص' امك

 (زجر) : ةيؤرلاق . "' (امبر) ب اوبصني ل امك لعفلا

 مشت" ال امك نسانلا مشت ال

 .(5.-؛هوأل )١(

 لمفلانم ىلوأ مسالا نوكي ال اذهل و« هيلع تلخد اذإ مسالا يف لمعت ال (؟)

 5 اهدعب ء يدجلاب

 تام اهي نوبصتيو« (امْسك ) ىنعمي يقأت (امك ) نأ ىلإ نويفوككلا بهذ (*)

 للا ل



 "هئاقل نم "ندا نابُيشا ْتلق

 تو وف نماذلا دعت انك

 . نييرصبلا نم دربملا سا.علا وبأ هنسحتساو « مفرلا زاوج نومنمي الو < اهدعبتح

 .برعلا مالك يف ًاريثك ءاج (اك )دعي لعفلا بصن نأب نويفوكلا جتحاو
 فاك ا-ميف فاكلا نأل « اهي بصنلا زوجي ال (5 ) نأ ىلإ نويرصبلا بهذو

 ( ب'ر) ىلع تلخدأ مك« دحاو فرح ةلزنمب العُجو (ام) اهملع تلَخدُأ هببثتلا

 نروبصني ال عا اكو < ( امير) ك لمفلا اهمليو < دحاو فرح ةلزنمب العتجو

 نأ نيمعاز نييفوكلا دهاوش نويرصبلا درو . انه اه كلذككف (امبر) دعب لمفلا
 . نومفوكلا هركذد ام ريغ ىلع اهتياور

 يرابنألا نبا اهدروأ يتلا فالخلالئاسم نم نوناثلاو ةيداحلا ةلأملا يه هذهو

 هور؟) -هو1/م ( قالوب ط ) يدادغبلل بدألا ةنازخ رظناو . ٠ فاصنإلا » يف

 .؟مال مكواة و

 )١( ملظلاو ) ملظ عابتاب هرهأي نابي هنبال اذه يلحعلا مجنلا وبأ لوقي :

 .(يرمتنشلا) هئاوش نم باقل يلف هديصد هلعل ةهمارقلاو ( ماعنلا ص رك ذلا

 .(اك )دعب لعفلا مفر ىلع ًادهاش (١05ص)يرابنآلا نبال «فاصنإلا»يف ناتيبلاو

 (0) وسنلا يف صوصن ل



 "7 لعفلا ىفن باب اذه (16)

 ملا لعل دق )لاق اذإ و.( لعفب مل ) هيفن نإف ( لعف )لاق اذإ

 هناك هال 2( لد اج هيف إن( لم نقل ):لاق اذزو جا لعفت امل ١
 .( لعف ام هللاو )لاقف ( لعف دقل مشاو ) لاق

 .( لعفي ام ) هيفن نإف « لْعه لاح يف وه يأ ( لعفي وه ) لاق اذإو
 اذإو .( لمفيال) هيفنف « اعقأو لعفلا نكي ملو ( لمقي وه )لاق اذإو

 تلقف « ( نلعفيل هللاو )لاق هنأك ؛ ( لعقي ال ) هيفنف ( نلعفيل )لاق
 ا لسن هيفن نإف ( ”لعفي قوس ) لاق ادإو لعفي ال هللاو )

 .؛50ل1(1)



 )١9( 'ملهكيأ ) و (امهنيأ) ةلزنمب اهب مالكلا ناك اذإ ( مأ) باب اذه (٠

 .(؟أرشبر.مأ تيقل اديزأ)و( ؟ وربع مأ كدنع ديزأ ) كلوق كلذو

 ( ؟كدنع امهيأ ) تلق اذإ كنآل ؛ امهدحأ هدنعنأ عادم نآلا تناف
 هدنع نأ وأ امهَدحأ ّيِتل دق لوئسملا نأ عدم تنأف (؟ تيقل اهيأ ١ و

 . وه امهيأ يردت ال امهيف ىوتسا دق كّملع نأ الإ « امههدحأ

 امهيأ )كلوق ةلزنمب ( ؟ 'ورمع مأ كدنع ديزأ )كلوق نأ ىلع ليلدلاو

 ناك ( ال ) لوئسملا لاقف ( ؟رشب مأ كدنع ديزأ ١ تلق ول كنأ ( ؟كدنع
 . لاحأ دقف (ال) لاقف ( ؟كدنع 0 ) لاق اذإ هنأ اك ؛ ًالاح

 تاق عرقا سال ديا نع ااانإو « ىتقللا نع

 مسالا تلعجو « هدنع نيمسالا يأ كل نبي نأ َدصق دصقت كنال مسالا

 . ةعطقنملا مأ نع يلاتلا صالاو . ةلصنملا مأ ىه هذهو . ملغم (1)

 هقف ىف تاسارد» انبادك يف هدحت ةمماسلا تافللا يف اهرئاظنو (مأ) نع ثحب انلو

 . 5٠١-54 ص «< ( نائبل ةشكم . ١4595 توربيب ) « ةييرملا ةغللا

 - مخ



 امهنيب هنعلأست ال ىذلا راصو «لوألل ًاليدع رخآلا

 تلق ولو « انسح ًازئاج ناك( ؟ ارم رمع مأ ًاديز تييقلأ | تلق ولو

 . نسحأ انهه مسالا ا ناك امنإ و« كلذك ناك (؟ورمع عأ ديز كد

 أدبف « نيممالا دحأ د هن ؛ آرخؤم نوكي نأالإ دهالل رحب مو

 هنآل « اهنعلأسي ال يتلا ةصق ةصقلا عم هب أدبف افرح هنحاح نأل امهددحأب

 مث هتصقب هدصق دصقي امم غرفي امنإف « « ابلجأ نم امهد>حأ نع لأسي امنإ

 . يناثلاب هلِدْعَي

 يلع هاوس )و ( ًارْمع مأ تيل ًاديزأيلإبأ ام ) هلوق بابلا اذه نمو

 داجاشإ وم( تيقلااوب أ يلابأ ام ) ارا ( هزم كلك ارك

 نيح كماع ىوتسا !؟ كيلع نيرمألا تيوس كنال « انهه ماهفتسالا فرح
 ىرج ا؟«ماهفتسالا فرحىلع اذه ىرجف. (ةورمع مأ كدنع ديزأ ) تلق

 تمزل امنإو « '''( ةباصعلا اهني أ انل رفغا 'مهللا ) مهلوق ءادنلا فرح ىلع
 ىأ لبا ام ) لوهكنا ئزتاآلا هانا 11 ىتمديزت كنآلانبع (أ)

 انبه ( يأ) و « دحاو رد ( ناك كلذ يأ يلع ءاوس ) و ( ناككلذ

 '"' ةلاسملا يف تزاج !؟ زوجتو نسحت

 هنكلو ءادن اذ مه ق سلو . هسفن مكتملا موق ةباصملاب دوصقملا )١(

 لبق ةفوذحلا ا وهر ) ءادنلا فرح ىلع صاصتخالا ىرجح دقو ©« صاصتخا

 رشع ثلاثلا صنلا عجار .ءادنلا هيلع ىرج ام ىلع يرحي صاصتخالا نآل<( يأ

 . هيوميس صوصنت نم ىضم اذ
 . ماهفتسالا يأ « لاؤسلا : ةلأسملا (؟)



 دمر ومو كلو( نوعا © ديد ردا امن :كلذ قكو
 نآل ؛هلبق يذلا يف هتعقوأ اك اًذبه ('مآ ) تعقوأ امنإف . ( ورمع مأ كدنع
 ىرج ام  امبيف كماع ىوتسا ثيح  مامهفتسالا فرح ىلع ىرجي اذ

 اهي أ فردا اه) ون( م امي أ قريش كتل ! لوقا هنأ ىزرت الا لوألا

 (؟ مث امي أ )كلوق يف زاج امك نسحيو ( امهأ ) زوجيف ء( م

 كنأل«نسحأ انبه لعفلاب ءديلاف .( ؟ هتلتق مأ آديز تبرضأ !لوفتو
 ”"اهدحأعض ومنع لأست ملو؛ناك امه 9 يردت ال امهدحأنعلأست امنإ

 كناك ءانرك ذايف نسحأ (مث مسالاب ءدبلا ناك ا؟ « نسحأ انهه لعفلاب ءدبلاف
 كنأل « ( ؟ اديز تلتق مأ تبرضأ )لوقتو .(؟ديزب ناككاذ يأ ) تلق
 .(؟ديزي ناك كاذ يأ)تلق كنأك وه ان يردتالو نيلعفلا دع عدم

 . ( ناك كاذ يأ يردأ ام ) تدرأ اذإ ( ّدعق مأ ٌماقأ يردأ ام )لوقتو
 هدوعقوهمايق نيب نكي مل هنأ تدرأ اذإ "' (دعق وأ ماقأ يردأ ام) لوقتو

 مل) يأ ( ا ل لا لاق هنأك «ءيش
 8 دوم

 لجرلا لوقك وهوأ اس

 ١ لكتي لو كت (

 )١( لتقلا وأ برضضلا هيلع عقو نّمع لأست م يأ .
 )١( ةراسلا هذه يف (وأ) لامعتسا 'ظحال .

 | مخه --



 '١' ةعطقنم ( مأ) باب اذه (1)

 ةلزنب سيل وبف . (؟ د-يز كدنع مأ كدنع ورمعأ ) كلوق كلذو

 "مقتسي ل (؟ كدنع كدنع امهيأ ١ تلق ول كنأ ىرت الأ .(؟كدنع اههنأ )

 ؟ديكوتلاو ريركتلا ىلع الإ
 ؛لبإل اهنإ)لجرلا لوق لوألا نم عطقنم رخآلا اذه نأ لع كّلديو

 ءيجت كلذك «ةعطقنم ربلا دعب انهه (مأ) تءاج انكف .(؟ موقاي ءاش مأ
 هدنع هنأ ْنَظ دقف (؟ كدنع ورمعأ ) لاق نيح هنأ كلذو . ماهفتسالا دعب
 كلذ لثمو . ''' همالك ىتغتسا نأ دعب ديز يف نظلا كلذ لثم هك ردأ من
 .نيقيلا ىلع همالك ىضم تيح كشلا هكردأ انإ « ( ؟ ءاش مأ « لبإل اهنإ )

 هيف بيرال باتكلا ليزغت ملا » : لجو ّرع هلوق انه ( مأ ) ةلزنمبو

 برعلامالك ىلع مالكلا اذه ءاجف « '"'« هارتفا نولوقي مأ نيملاعلا بر نم

 .؛44ه-غ41]01١)

 : 8 همالك ىنغتسا (؟)

 . ١-” ةدحسلا (*)

 ثا حج



 راهنألا هذهو رصم كلم يل سيللأ » : كلذ لثمو . ''' مهتلالض اوفرَعُيل

 "22 نيم وه يذلا اذه نم ريخاألأ مأ نورصبت الفأ يتحت نم يرجت

 ريخ انأ مأ )هلوقف ؟ ( ؟ ءارَصب“ متنأ مأ نورصبت الفأ ) لاق نوعرف نأك
 ناك ( نم ريح تنأ ) اولاق ول منال« ( ءارصب متنأ م أ ) ةلزنع ( اذه نم

 مأ ) لاق ول هتلزنمع ( ريخ نأ مأ ) كلذكو « ( ءارّصب نحن ) موق ةلزنمب

 . ( ءارصد نأ

 مافصأو تانب قلخي اع دخت امأد ىلاعت هلوق كلذ لسمو
 د / لجو نع هللا "نأ نوماسملاو هلك يبنلا لع دقف ؛ " "© قرينلاب

 نأ ىرت الأ . مهتلالض اوُرَصَبُيل ماهفتسالا فرح ىلع ءاج هنكلو ؛ ادلو

 ملع دقو « ( ؟ةاقشلا مأ كيلإ بحأ ٌةداعسلآ1) لجرلل لوقي لجرلا

 هنكلوو( ةداعسلا )لوقي لوقسملا أو: ءاقعلا قم هبلإ بحتأ ةداعتلا نأ
 :هفلعب نآوةبحاص ريض نأ دارأ

 كدنعأ ) لاق ثيح هناك « ( ؟ ال مأ ديز كدنعأ ) اضيأ كلذ نمو

 يتأب ”يبرعلا نآل كلذو « مهتلالض اوفرعبل برعلا مالك ىلع اذه ءاج )١(
 يف مالكلا لوأو . نيقبلا ىلع همالك ىفم نأ دمد كشلا هك ردي نيح ةعطقتلا مأب
 نكمي ال نيقي « نيملاعلا بر نم هبف بير ال بائكلا ليزنت » ةيركلا تايآلا هذه
 ؛ نيلاضلا نيرفاكلا ةبج نم يتأي كشلا نكلو « نمؤملا سفن يف كش هك ردي نأ
 مهتنسلأ ىلع مأب فانئتسالا يرجأ اذهلو

 .هال_-ها فرخزلا(؟)

 . ١١ فرخزلا (؟)



 هدمع سيل هنأ يف نظلا كلذ لثم هك ردأ مث «( هدنع هنأ نظي ناك ( ؟ دير

 .(؟المأ) لاقف

 ( لماك ) : لطخألا لوق نأ ليلخلا معزو

 اولا ثارلا نم مالظلا م رطساوب تأ رعأ كني كب نك

 يناخلاص ناوطذأ بآلا هريشن يذلا هناويد يف ةديصق علطم تيبلا )١(
 كتبذك . اهدعب امو 4١ ص « ( ١١598 توريد « ةبناثلا ةعدطلا ) يعوسدلا

 : بايرلا . لمللا رخآ ةماظ : سلغلا . رتآلو تأر اهنأ كلنننع كتهوأ : كنع

 . ضيبألا باحلا : ةفللا يف هانعمو « ةأرما مسا

 مهوقىلع الم ربخلا دمد ةعطقنم مأب هتامتإ هيف دهاشلا » : ينرمتنشلا لوقي

 ( مأ ز ةلالدل ةرررض ما مفتسالا فلأ فذحت نأ زوحيو . ( ءاش مأ لبإل انإ )

 هزاجأ يناثلا ريدقتلا فهو . « تيأر مأ كنرع كتبذكأ : ريدقتلاو « اهيلع

 . ةلصتم ( مأ ) نوكت هيلعو * صنلا اذه نم ىلب ايف هسفذ هبوندس

 «© يضرأل ةيقاكلا حرش دهارش نم ةئاهعستلا دعب سماخلا دهاشلا وه تدسلاو

 ىذلا يناثلا ريدقتلا وهو « ةرورضلل مآل ةلداعملا ةزمهلا فذح ىلع هب دبشتسا

 « اهدمب امو ؛ه9/6 ( قالوب ط ) يدادغبلل ةنازخلا رظنا ؛ هيوببس هزاجأ

 . نيريسفتلا( 24 ه/خ)بضتقملا يف دربملا زاجأو. ه.ىر» كلذكو

 نأ ( 40 ص ىقشمد ط - غه ص ةرهاقلا ط ) ماشه نال بيمللا ينغم يفو

 درجملا ماهفتسالا ىنعمب يأت دق ( مأ ) نأ ىلع لطخألا تبسب دهشآسا ةديبع بأ

 ةديبع يبأ مالكو ؟ تيأر له : تدبلا ين ىنمملا نإ لاقر * ( بارضإ نودب )
 بارضإلا فرحي ركدقت ةعطقنملا ( مأ ) نأ نم دهاوشلاب تباث وه ام فلاخي اذه

 -: لطخألات يب يف ريدقتلاف ؟ اذكأ لب : ىنعم ىلع ماهفتسالا ةزمه عم ( لب )



 : ةّرع ريثكل كلذ لثمو . ( ؟ ءاش مأ « لبإل انإ ) كلوقك

 وول
 "وعر فارغ سيسيع كلا .قيلاووسل ءا وطلال ىلا

 . فلآلا فذحيو مابقتسالا ( َكْنبَذَك ) ب ديري نأ رعشلا يف زوجيو

 لبي ال [.ءم مايفتسالا ةزمحو لبب ركدقت ةعطقنملا مآ نأ ىلإ هابقنالا بحيو
 شماه يف اك ) يناريسلا لوقي . ٠هدعب اه ىكقحت هذبف « مابفتمالا نم ةدرخلا

 مو . لبب هجولا اذم يف ( مأ ) نويوحتلا هش ه : ( 481/١ هيوبيس باتك
 اءإو « ًاققح ( لب ) دعب ام نوكي اك ىقحم ( مأ ) دعب ام نأ كلذب اوديرب

 ىتيقحت ( لب ) نأ ك اهمدقتي مالك دعب فنأتسم مايهفتسا ( مأ ) نأ اردارأ
 هلوق ةدرجم ( لب ) ةلزنب تسيل اهنأ ىلع ليلدلاو . اهمدقتي مالك دعب فنأتسم
 ىنعع نركت نأ زوحيالو ؛ ( ةيآلا ) « تانب قلخم امم ذختا مأ » : لجو نع

 .ماهفتمالل فلألاب ( نت 1 )ظفللا يف هريدقتو ! كلذ نع هللا ىلاعت «( ذختا لب )
 درلاو ريرقتلل لخدت دق مابفتمالا فلأ نآل « هوعدا امل درلاو راكنإلا ىنعملاو

 . « دعوتلاو خيبوتلاو راكنإلاو

 يف دهاشلا » : يرمتنشلا لوقيو . هجولا قرسملاو رّدسلا : رهزألا )١(

 يدلاوسيلأ لب*رضنلاب يبأ سْمَلَأ ) ىنعملاو . لاؤس دعب لاؤسل ( مأ ) عوقو
 رفنلاو ... ابعاطقنا ىلع لدب ( مأ ) دعب ( سيل ) ريرككتو . ( ؟ بيجنن لكل
 معزي امف تناكو ؛ د'زألا نم ةبععازخو . ةنانك نب رضنلا وهو * شيرق وبأ
 نم اهنأ  ةعازخ نم وهو  رّدشك ىئقحف ؛ ةنانك نب رضنلا دلو نم نوباسنلا

 . « ةنانك نب رضنلا دلو نم شيرق



 (ليوط) ا روع قي دوصألا] ئنيمتلا لت
 ًايرراد تك نإو يرردأ ام كرمعل

 0( هارو ها هد
 0 0 ثيعش 8 مه نبأ ثيعش

 0 مب مأ رسما 0 عبس ر ايررادتنك نإ و يردأ اف كل

 ةلالدل ةرورض مابفتسالا هلأ قلع همف دهاشلا » : يرمتنشلا لوقب )١(

 يضتقد ( يردأ ام)هلوق نآل «فلألا ريدقت ىلع الإ اذه نوككي الو . اهيلع ( مأ (

 .(؟ ورمع مأ رادلا يف ديزأ يردأ ام ) لوقت اك « اهل ةيواسم مأو 4 فلآلا عوقو

 نم ”يح ثيعشو . رفنم ينب نم مه مأ مهس ينب نم ثيعسَأ يردأ ام : ىنعملاو
 مهسو. مهس ينب نم وأ مهنه مهنوك يف "كشو ءابعدأ مهلعجف < رقنم ينب نم مث مت
 .اهدمبامو؛50/4(قالوب ط) يدادغبلل بدآلاةنازخ رظناو . «سيق نم يح انه

 . يلاتلا تيبلا يف اضدأ ةلصتم يهو « ةلصتم انه مأو

 ماهفتسالاةزمه تفذحف“ (ناؤب مأ رجا نيمر عبسبأ يردأ ام ) ريدقتلا (؟)
 .قباسلا تيملايف اك انه ةلصتم(مأ) و ؛اهملع (مأ ) ةلالدل ةرورض ( عبس ) لبق

 ( 7 ص ىشمد ط - ١4 ص ةرهاقلا ط ) « بددللا نغم » ىف تدللا دربو

 ناكم ( للاوف ) هق هلوأو : (مأ) لبق ماهفتسالا ةره فذ ناوع لع ادفاك

 ةعمبر يبأ نب رمع ناويد حرش ه يف رخآ هجو ىلع تببلا ىوريو . ( كرمعل )
 : 55ص ( ةمناثلاةعبطلا“ ١و٠ ةرهأقلا ) دم ا دبع نبدلا يح دمدل ( يمرزحغا

 نائب مأ رْمجلا ”تليّمار عبسب ١ ”ةبساحل يفإو يردأ ام هللاوف

 رصم ط) يطوشسلا ينفمللا دهاوش حرش يف مك راثكي نب رئيس لا ةيوار هذهو
 ( قالووط ) يدادغملا بدألا ةنئازخ رظناو.(*؟ص ىشمد ط ع ١١ ص

 . اهدعب امو 4

 دل © ماد



 )١9( ةفيفخلاو ةليقثلا نونلا باب اذه ''(

 ءيش لك نأ !؟ « ةليقثلا هلخدت دقف ةفيقنلا هتلخد ءىش لك نأ ملعا
 نوكت يتلا( ام ١ ؟ ديك وناهنأ ليلخلا عزو.ةفيفخلا هلخدت ةليقثلا هلخدت

 تدان ةليقفلاب فقع | ىعوك دمعات نقلا كلوا نزول "ووو
 . لعنلا يف اهعضاومو . هللا ءاش نإ اهنّيبأس عضاوم اهو . اديكوت ٌّدشأ

 ناعفت ال) كلوق كلذو . يبنلاورمآلل يذلا لعفلا اهعضاوم نف
 ىلا ]: تثيلق قمدح اذن: .. ةليقتلا هذف ا اذن ب نكاو (كلاو

 . ( اديز نك_رضت ال)و ( كاذ

 اتمب دقو « مسقلا يف ماللا هتمزل اك كلذ همز) ؟ ةليقثلا وأ ةقشفخ ١| هقرافت

 .ا67 (1( ١1

 لثم يف ( ام علا ا 0 ىأ (؟)

 : بانلا

 بهو



١) 

 ركب يس نع

 "' ةلمفتل ) وا كاذ نالعفتل ) و ( كاذ ' نلعفتا )كلوق كلذو
 نلَعْفَتا )و (كاذ نَلَعْفَتل ) تلق تففخ نإو . ةليقثلا هذبف « ( كاذ

)2 

 ( كاذ

 )١( اهدمب امو ه6 ص « لوألا ءزجلا يف « مَّسَقلا يف لامفألا باب يف .
 هيف ل خدت مل مقولعف ىلع تمسقأ اذإف ؛ عقي ل يذلا يأ( بحي ل يذلا لمفلا)و

 .كمالكل ديك أت مسقلا نأ معاد : بابلا كلذ لهتسميىف هيوميس لوقي. ديك وتلانون

 ةفيفخلا ”نودلا ماللا تمزلو « ؛ماللا هتمزل عقب ل يفنم ريغ لعف ىلع تفلح اذإف

 فراك نإو ... ... ( ”نلمفأل شاو ) كلوق كلذو « ةفكلا رخآ يف ةليقثلا وأ

 تلعفل لاو ) كلوق كلذو « ماللا ىلع هزت ل هبلع تفلمحو عمو دق لعفلا ( «

 ال نونلاف ؛ ( بذكل هللاو ) و ( تبذكل هللاو ) لوقب نم برعلا نم !:ءمسو

 لمف ىلع تفلح ادإر . بجاولا ريغ ىلع لخدت امئإ 2« مقو دق لعف ىلع لخدت

 هللاو ) كلوق كلذو « فلحت نأ لق ا. بيلع ناك يتلا هلاح نع هريغت ل يفنم

 'لمفأ ال (
 . نينثالا لمف ىلع انه ةلمقثلا ديك وتلا نون تلخد (؟)

 ثانإلا ةعامجل لاقيو . ةفوذحلا ةعاملا واو ىلع لملد نونلا لمق ةمضلا (؟)

 لاقيو . ديكوتلا نونو ةوسنلا نوننيب فلآلا تلصف ثيح « ( نانلعَْتل )
 . ةفوذحلا ةبطاخلا ءاب ىلع ةرسسكلا لدت ثدح « ( نلعافتل ) ةبطاخملل

 مو« نينثالا لعف عم ةلمقثلا ديك وتلا نونا لاثب ىتأ هيوبدس نأ ظحالي (؛)

 -ديك وتلانون لاخدإ زوحي الدنأ ىلإنوبهذي نويرصبلاف .هعم ةفيفخلل لاثع تأي

 2 م



 ليبس انمي الو» : لوو منا كاك قدرا تراجي .
 دغ كلذ لعاف نإ ء ءيشل َنلوقت الو" « "ب نيك

 0 ف و رخو ماعن *ّالا َناذآ نكس مترا :ىلاعت هلوقو

 ( و ركل )وع نيرغاصلا نم نرد د 1 ” « هللا قلخ

)(6 

 » ةيصانلاب ندنولا 8 ىلاعت هلوقف ةفيفخلا امأو ٠ ةفيفخ

 ( ليوط ) : ىشعألا لاقو

 اديعاف حلاو قاظيقلا ردت الو. ”ةاتعرش 1 .ضاتتلاو كنت

 ةفيفخ ىرخالاو ةلمقث ىلوألاو

 «"نالّمفاهوحن كلذ نرزيج نويفوكلاو .ةوسنلا ةعامج ونينثالا لعف ىلع ةففلاح

 يتلا فالخلا لئاسم نم نوعستلاو ةعدارلا ةلأملا يه هذهو . « 'نانلَمْفاد و

 : « فاصنإلا د يف يرابتألا نا اهركذ

 . ؟8 فيكلا (؟) . مو سنوي (1)
 . فسرت (4غ) . ١١ ءاسنلا (#)

 . 4١ه ىلملا (ةه)

 ('نديعاف )هوصأو«( اديعاف ) يف ةفيقخلاو. ( اهتنيرقت ال ) يف ةليقثلا (؟)
 اذإ بوصنملا ناونملا ممالل ثدحي 5 فقولا يف (سفلأ نونلا تراص نكلو

 . هيلع فقأو

عألا ةددصق نم ٠ رآلآك نيتيبلا نيب عازوم تددلاو
 : قى ةرسع ةمياسلا ( ىش

 ب : نيترلك يف ريمغت مم « هناوبد

 ع دارو



 ( طيسب ) : ريهز لاقو
 كِلَسشتَن أر ظناوكعردب نصقاف امّسق اذ هللا رْمَعَل اه'نّلعَت

 . ةفيفخلا هذبف

 ( ليوط) ) : ىثعألا لاقو

 '""ةإس كضارعو بهذاف تباث ابأ انحامر كنقلعت ال تبابأ

 ادصئفتل ًاديدحاممس 'ناناخأتالو ابدنلئكأت ال تاتئّملاو كاّيإف ح

 ادبعااف هللاو« ناث'وآلا ديلمتا الو هلكت سنتال ب وصلا بُصكنلا اذو

 . هلكأو هجاضنإل كلذو « هنم مدلا جارختسال ق'رمعلا قش“ : دّصنف )
 محلو ؛مدلاو ”ةّمايَملا مكلع 'تّمارح'» : ىلاعت هلوقل ىدص لوألا تدبلاو

 : هتكسنت ال . هتدابعل ةراحح نم بصن ام : بصنلا . ( * ةدئاملا ) « ريزنخلا

 .( هتنديعتال

 دقر. ( 'نّمّدَعت ) رمألا لعف ىلع دمكوتلا نون لوخد همف دهاشلا )١(

 يتلا ( اه ) ميدقت ىلع ًادهاش ( ١40/8 ) قباس باب يف تيبلا اذه هبوبيس دروأ

 '”يرمتنشلا لوقي . ( هللا رمعل ) هلوقب اهنبب رعاشلا لاح دقو « ( اذ ) ىلع هيبنتلا
 ىلع ( امسق ) بصنو . هب ماقأ ام اذه هللا رمعل نملعت : ىنمملاو » : كانه

 هللا رمعل مسقأ ) لاق هنأكف « ( ”ميْنقأ ) هانعم نأل لبق ام دك ملا ردصملا
 دصقاف ) هلوقو . رمألا يف الإ لمعتست الو « 'مَّلعا : نماعت ىنعمو . ( امسق
 . لخدت : كلسنت ىنعمو . كروط "دّمَتت“ الو كرمأ يف دصقا يأ ( كعرذب

 هل ذخأف « هموق ىلع راغأ دق ناكو يوادبصلا ءاقرو نب ثراحلل اذه لوقي

 ةنازخلا رظناو . « هل ذأ ام هيلع دري مل نإ ءاجحلاب هدعوتف « (دبعو آلبإ
 .اهدهدامو قلاب ( قالوط)

 - كانه درو نكلو « ىشعألا ناويد يف ةمساتلا ةديصقلا نم ؟ه تيبلا (؟)

 حاول



 . ةفيفخلا هذهف

 ( طيسب ) ' ىفايبذلا ةغبانلا لاقو
 "' راَّود جامتر اهراكبأ ناك اهعمادم رود ابربر نفررعأال هسه < ه6

 6 م د

 "كلا فاوق كنلإ شخ ”نكندل و. داتا كتيياتلت .٠

 اسمع فلك يأ : رصقأو . يناثلا رطشلا يف ( بهذاف ) ناكم ( 'سمدفأ) -
 ؛ تباث وبأ هتدنكو ©« ينابيشلا ربهم" نب ديزي ءاجه يف ةديصقلاو . هبف تنأ
 . ( يرمتنشلا ) « هل ًاميظعت ال هب افافشتسا هتينكن هادو و

 نب نامعنلا نم مهفوخم نايبذ نب ةرازف يبل اذه لوقي ه : يرمتنشلا )١(
 : بربرلاو . دحأ هيرقي ال ام هل اج'رمت اولزن دق اوناكو ؛ ”يناتسفلا ثراحلا

 يراوجلا اهي دارأ « اهراغص راكبألاو . ءاسنلا نع هب ىنك 6 شحسولا رقب عمطق

 . ةجعن ًاضيأ ةاشلل لاقيو « ةيشحولا ةرقبلا يهو ةجسعن عمج جاعنلاو . ءاسنلا نم
 اذهب اوم.قت ال يأ ( نفرعأ ال ) هلوقو . لمرلا نم رادتسا ام مضلاب راوأدو

 رصف ط ) يطودسال ينغملا دهاوش حرش رظناو .« تاسدسم مءاسنف رعأف ناكملا

 . ( 575 ص ىتثمد طاح 0١14 - ١7ص

 جرسلاك ريعبلل لحرلاو“ همادقم' لخحأرلا ةمداقو ؛ ةم داق عمج مداوقلا (؟(

 اذه لرقي ٠ . هتادأب وأ هدحو لحرلا وهو « روك عمج راوكألاو . سرفلل
 نيح دسأ ينب يف هل هتفلاحمل برحلاو ءاجهلاب هدعوت نيح يبالكلا ورمع نب ةعرأزإ

 م,:أل © مداوقلا مفدي شيجلا لعجو ... رماع ينب ةفلاحو مهفلح ضقنب هرعأ

 ىوريو...ودعلا ةحاسب اوُدلحي ىتح لبخلا اومجَسل وزغلا قليإلا نوبك رب اوناك
 اهنأكف « ابفلخ ةدوُدقم ليخلاو « ةمدقتملا اهنآل « مداوقلا عفرو شيجلا بصنب
 ةنئازخلا رظناو . ( يرمتنشلا ) « مهوحن هل ةقباسلاو مهبلإ شيجلا ةعفادلا

 .وو -وم4/# 2( قالو طز

 لاهة 



 (زجر) : كلام نب بعك لاق . يبنلاو رمألا ةلزنمب ءاعدلاو

 "' انيلع ةتيكس نلرزنأف
 المك 52 (١

 "بانل لإ فلا ااوخي م قلص ةنييق يب 00

 و هب ادح « هنع هللا يضر يباحصلا ةحاور نب هللا دبعل زجر نم وه )١(

 يطوبسلل ينذملا دهاوش حرش ) وقلم ينلا هب لئشقو « لِ ينلا نمز
 0 نبا ةريس رظناو .( 585-589 ص ىتشمد ط ح ٠٠١ ص رصم ط
 باب“ يراخدلا حيحصو ؛ 04؟/خ ( ١675 ةرهاقلا « هيلممزو اًنقسلا قيقحتب )

 . ربدخ ةوزغ بابو « قدنخلا ةوزغ

 يهو« ةفاااش ممج فلاوخلا .ةرّمكذنم' ةعقو مهب عقوأ :نالف ينب ىلص (؟)

 وهو © ( نيمضي ) بُنط' عمج بانطألاو . هرخؤم يف ثيبلا ةدمعأ نم دوم
 ”يحرمو «ةنيبضينب حبصت اليخ فصو و .تيبلا قدارس' هب ؛دّشي' ليوط لبح
 ىح نيمزبنم ترسلا يف مرحدحتف مهرايد يف « رصلعأ نب نب ينغ نم مث سيق نم
 . ( يرمتنشلا) ) « اهريخآع مهقصلت

 امو ١١ ص) « دببل ناويد حرش ه يف ةثلاثلا ةدصقلا لصتي تيبلا اذهو
 تديلادعب مقي نأ ( يناثلا شماهلا « 76 ص « ققحلا لوقي اك ) هقحو « ( اهدعب

 . سداسلا وأ سماخلا

 ( ةنيبض ) تطبض ثيح رشاعلا تيبلا يف اضيأ ( ةنيبض ونب ) رك'ذ دقو
 يف ديرد نبا لوقي . هانتيثأ ام هباوصو « ( نوكك ف حتفف مضب ) ريغصتلا ىلع
 . ةئدمض وند ( رصعأ نب ينغ نم يأ ) مهنم :٠» ( ”لالء ص ) « ناقنشالا »

 «نائضحلا :تانيآضلاو. هتنضتحا ادإ ءيشلا ”تنيطضا نم ةلبيعف : ( ةئييض )و

 ْ . « نيضر دحاولا



 : ىصاخن نأ نم رثكأ وهو , ةليقثلا هذه

 (ليوط ) : ةيليذلألا ىليل تلاقو
 "ينل للطن هنن يت ك قوي قتلا ووطتلا نإ 1311 وا سه سو

 لوط : يدعجلا ةغبانلا لاقو

 "01 مافن نيرو نات تيوتا زرع اتراخل ١ كي نع

 نأ ران ا د كلف اذإ لدكت  معتنخ ةتئاقلا هذهف

 .ماهفتسالا فو رحدعب نوكت يلا ةبجاولاريغ لاعفألا اهعض اومنمو

 ؛ ةبجاو ريغ لاعفأ يهو . تمهفتسا اذإ ( ينمِلعأ ) ديرت كنآل كلذو

 افنإو « نوذلا تمحقأ تش نإف . يبنلاو رمألا لاعفأ ةلزنع تراصف

 (؟نل وقت له )كلوق كلذو . يبنلاو رمآلا يف كلذ تلعف اك تكرت تئش

 كلذكو . ( نآءفتاذام رظنا) و ( ؟ َنْتْكْمت ؟)و ( ؟كاذ نلوقتأ )و

 تسلق « ةفيفذا دلك ولا نوني ( نلعفل ) نم فقولا ةغص ( العفمل ) )١(

 . هل !اهتاجاهم ىف يدمجلا ةغبادلل اذه لوقت » . فقولا يف ًافلأ ةفيفخلا نونلا

 يف تفاذلا نوعألا يلام باالطلا راوتسلاو . ةيلافملاو ةيثارملا ةرواسّملاو

 . ( ىرمتنشلا ) « هل ًارخافم ةفبانلا هضراع املهأ نم ًادمس ديرت < اهوحمن

 .ةففخلا دكوتلا نونب ( 'نرآثآل ) نم فقولا ةغمص ( ارأثأل) (؟)

 « جحلا يف اهريس دارأ ام[و . اهيشم يف صقرت امنآل لبإلا تاصقارلاب دارأو »

 ( يرمتندلا ) ُِق : ر . ( ىرمتنشلا ) « لاحلا كلت ىف اهل [..ظمت اهرك لف
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 5 ماهفتسالا فوردح مج

 ا نأ توا ندح قم د الملا يدات را شم لف

 ( ليوط ) : لاقو

 تيحتبت كطهارو يطهر ىلع ليبقأت
 "'المْقن فيك ىرت ىتح انّيعاسم

 (لماك ) : عئقم لاقو

 ؟ البق ن2 دك فا

 نرذ لوخد همف دهاشلاو . هناويد يف ةبناّدلا ةديصقلا نم سماخلا تسلا (1)

 ىتأ' قالطإلا نيونت ( نيتأي ) يف نونلاو . ماهفتسا دمب ( يّنعنمي ) يف ديكو تلا
 هيوبيسل 6 باتكلا » رظنا ؛ برعلا ضعب ةفغل ىلع قالطإلا فلأ نم الدب هب
 شيعي نبال لصفملا حربشو < ( و5/5 ] ينج نبال صئاصخلار « ( ؟54/؟)
 ماشه نبال ينمملاو 2 ( 0607 -5ه4) يرابنألا ن نبال فاصنإلاو « ( مس1و)

 ىلع ينومثألا حرشو « (ةعايزب تحايل نع ققنمو لع ع امتو م« ف ةرضاقلا طا

 . ( ١؟ ص ) كلام نا ةيفلأ

 ممج يعاسملاو . ةفردقخلاب ( نللعفذ ) نم فقولا ةغبص ( العفن ) (؟)
 : ( هدو[ 1 قالون ط ١) يدادغبلل ةنازخلا ينو . ةم'اركملا يهو ةاعّسم

 لاق . ثحبلا نم لمتفن ىلع وهو « رمألا باوج يف موزجم ( ثحتسن ) هلوقو »
 نوكرف .تصقتساو هنع تشتف يأ هنع تثحتباو ءيشلا نع تنحت : يرهوجلا
 + ضناحلا عر ايرهتم ( تاش)



 (زجر) : لاقو
 ١ 0 م 5 ا

 ”'؟اهتيدت ال من اي 'نفلحت له

 . ةفيفخلا هذهف

 اذعتهوع( نلوقتالا )وا "نإ وقت :العا ) لوقت كنأ سنوي معزو

 ىنعم هيف ماهفتسا هنآل « '"'( لعفا )تلق كن اكو ضررعت كنأآل برقأ

 فورح اَنْيِب دقو . ضرعت كنآل ؛( ناوقت الو ١) كلذ لثمو . ٍضّررَعلا
 امم اذهو . هريغو ''' ءازجلا باب يف يبنلاو رمألا اهتقذاومو ماهفتسالا
 . ىضم ايف انرّدف ىذلل انبه "هرعت ةووةقاعقاو

 هيويدس دروأ دقو . ةفضلا دمك وتلا نود ( نفاحت ) ديك أت هيف دهاشلا )١(

 هرخآ نم فذ ام ىلع ًادهاش ( مماب/١ ) هباتك نم باس عضوم يف تيدا اذه

 اب ) لوقت اك ناعن' مخرت معْنف ؛ دحاو فرح ةلزنبب اجأل مخرتلا يف نافرح
 5 اهنيدتو ءامسأ يف ( مْمأ ا ) و ناوأرمت يف ( ورم ٠ ) ر نامع يف ) ملقا

 ىتزاحلت ”لّعفَتت اك يأ « نادت' نب دت اك ه : للملا هنمو « اهيزاحت

 ىلإ ( ةريشامم كلذ لبق روكذملا ) ماهفتسالا نم برقأ ضارتعلا نأ يأ (؟)

 . نودلاب هديك أت اقالطإ زوي رمألاو « رءآلاك ضرعلا نآل ؛ دمكوتلا نون لّخقت

 : +08  ؛(4 ص لوألا ءزجلا يف هدقع يدلا بالا ىلإ هيوءدس ريشب (ع)

 ماهفتسا وأ يه وأ رمأل اباوج ناك اذإ لعفلا هيف مزجني ءازجلا نم باب اذه )
 كلوقف مايفتسالاب مزحنا ام امأق :٠ لوقي هردص يفو 4 ( ضارع وأ نمت وأ

 امأو. ( كل ًاريخ 'نككي 'لعفت ال ) كلوقف يهنلاب مزحغا امو . ( كن ينتانا)

 - .(كرزأ نوككت نيأ ) و ( كلثدحأ ينيتأت الأ ) كللوقف ماهفتسالاب مزجنلا ام



 ام ١ لمعتذلا نيبو اهنيب تعقو اذإ ءازجلا فورح اهعضاومنمو

 عقو امل ؛ ( َنْلَعْفَدل ) يف يتلا ماللاب (ام ) اوهبش مهنأل كلذو . ديكوتلل
 تئش نإو. ماللا هذه اومزلأ 5 هّرخآ نونلا اومزاأ لعفلا لبق ديكوتلا

 يف ةمزال يب ةماللا امأف. 7 و لع ن | كنأ ؟ « نونلا ميحقت مل

 ماللا هذه لعفلا لبق اديك وت 0
 'مْيَمَأ )و ( كلن ئِتَأت ام] ) كلوق كلذ نمف . نونلا تابثإل تءاج يلا

 نضررغت امو: لجو ٌزعهلوق كلذ قيدصتو. (هزْدت كاذ َّنَل وقي ام
 ا امإف 4 لجو قزعلاقو 0 « كبر نم ةمحر ءاغتنا 5

 . ( انئثدحي دنع هتمل ) و ( هئبرشأ ءام الأ ) كلوقف ينمتلاب مزجنا ام امأو -
 اذم مزحتا امنإو . ( ًاريخ 'بصت' 'لزنت "الأ )كلوقف ضرعلاب مزحنا ام امأو

 [فّلمم هواعج مهنأل. « ( ينتأت نإ ) ب ( ينذأت نإ ) باوج مزحتنا اك 'باوجلا
 ةينغتسم ريغ ( ينتأت نإ ) "نأ اك « ءازجلا اودارأ اذإ هنع نغتسم ريغ لوآلاب

 كلذلف « ( "نإ ) ىنعم اهبف املك لئاوألا هذه نأ ليلخلا معزو . ( كتآ ) نع

 كلم نكي نإ ) همالك ىنعم نإف ( كَنآ يننئا ) لاق ادإ هنأل ؟ باوجلا مزخملا

 تراكم 'لعأ نإ ) لاق هنأكف ( ك'رزأ كتيب نيأ ) لاق اذإو ؛ ( كت نابتإ

 لاق اذإو ؛ ( يْمِلنأ ) هب ديري ( ؟ كتبي نيأ ) هلوق نأل « ( ك'رزأ كتيب
 وهو « ( اناثدحي دنع "نكي نإ ) مالكلا اذه ىنعم نإف ( اناثدح اندنع هئمل )

 .«( 'لزنا)لاق هنأكف("تلزن رلز لاق اذإو ؛رءآلايف دارأ ام ىّثنََت اذإ انههديرب

 نيب ( ام ) محقت مل تش نإ كنأ اك ديكوتلا نون محقت ل تئش نإ )١(

 . لعفلاو ءازجلا فرح
 . مّسقلا : نيمملا (؟)

 . ؟م ءارسإلا (ع)



 . ' « ادحأ رشلا نم

 ؛ رعشلا يف ليلق كلذو « ءازجلا يف ( ام ) ريغب نونلا لخدت دقو

 : رعاشلا لأقو . "' بجاو ربغ اموزحب ناك نيح يبنلاب هوببش

 (ليوط)

 0 طل ”'اعقلنيي يخل كتي ام ىتم ايدح ىلا يف 'فار'زيخلا تابن

 مسمد

 ( ليوط ) : عررخلا نبا لاقو

0) 

 اعدت ة رازف هنم 52 اهمو اكطمت : رآ 0 هنم أش (همث

 (لماك ) : لاقو
 ىو موو اه)

 يفاث ةبيتق يب لتقو أدبأ بأي سيلف مهنم سشقثي نم

 )١( ميم 95 .

 . م50 - همو/1 ( قالوب ط ) يدادفبلل ةنازخلا رظنا (؟)

 اجه» .طرشلاباوج وهو« ةفيفألاب ( 'نعفني )نم فقولا ةغيص(اعفني) (؟)
 « لاملا ريلاب دارأو . معان تبن لك يفنارزيخلاو . ةمعنلا ناثادح مهفصوف ًاموف

 . ( يرمثنشللا )

 طرشلا باوج يهو . ةفيقخلاب ( نمدْمُت ) نم فقولا ةغمص ( امنت ) (؛)

 : يناثلا

 .ةهكك ه0 ) قالو ّط ةنازلا رظنا (ه)

 د ١هؤ د



 (رجر) :لاكو

 ”"انّمَعم' هّيسارك ىلع اخيش اّلْعَي لام ل هاجلا هبسحي

 زوجي الاذهو « بجاو ريغ ناكو ًاموزحي ناك ثيح ءازجلاب ا

 . ىوقأ ءازجلا يف " يهو . رارطضا يفالإ

 راصف « ”بلط اذ نآل « ( نآَعفت مل امل تمّسقأ ) نواوقي دقو

 : ( 'لّمف 1 ) ىنعم هيف ( يفر بيختَأ ١ كلوق نأ اك ؛ ( ناعفت ال١ كلوقك
 : 7” ءاققتنالا ِق رمألاك وهو

 1 ايي رع 1و هيلا راك لاعفأ [هاق اوه فو
 يف ): لثمت يف مهوق كلذ قيدصتو .( ام )ناكل كلذ ناك امإو . ههابشأو

 اذ_ه دّتكأ دقو © ةفيفخلاب ( نماعد ز نم فقولا ةغيص ( ادعي )١(
 قباسلا تيبلا يف روك ذملاعّم.ةلا ىلع دوعي ( هبسحي ) يف ريمضلاو . ةرورض لمفلا

 هتسك يذلا ممقلا بسحي لهاجلا نأ يأ « ( (مْشَق الاث' ىسشكي' اعمقو )

 رظنا . هسرك ىلع ًاسلاج ًاممعم اخاش ةقانلا بلح دنع ةظيلغلا نيللا ةوغر

 . هالا /؛ ( قالوب ط ) بدألا ةنازخ

 . ديكوتلا نون يأ (؟)

 , ( ك'رزأ كناكمب ينسخأ ) لاقي اك « ( ق“رازأ ”نركت

 - |مازلادس



 0 25 ا ا 5 / 8 د وقاو 0
 ام ملأب ) رخآ لثم يف ًاضيأ ناتو 1 اه رك نا اهم
2 0 

 الدم انها اننا قا" 0 قلتي را اهونعي نارا (

 فورح دعب يتلا هوهيش.( كاذ نأ عفت تنأ ١ رطضملل زوجيو

 ىنعمو. اهلصأ نم ةرحشلا لوح تبيني ام : ريكشلاو . ةرجش : ةضملا )١(
 اهركذ نيتيب يف لملا اذه درو دقو . هلصأ ىقفو ىلع ءيحي عرفلا نأ لثملا

 : املوأ © ( 15-١1 ؛ ةيفلسلا ط ح م*/؟ قالوب ط ) ةنازخلا يف يدادغملا

 اهريكش نتدن اه ةضع نمو هلنبا قرش دلإس مهدم تام اذإ د

 نبالا نأكف « اذه هّنظ اذه ىأر نمف « هادأ هيشي نبالا نأ ديرب »
 : وه يناثلا تدملاو . « قورسم

 دنازلا نم دانازلا 'طتلقي و ادق اهريكش نتبتب ام ةضع نمو

 لدت ثرح ( ننتلذت' ) لصألاو « تكلل ءاهلا : هتيتتخت' (+)
 لوقي . ةفوذحملا ةبطاخلا ءاب ىلع ( لعفلا مال يهو ) ىلوألا نروتلا 'ةرسك
 ًارمأ بلطي نأ برشضي لثما اذه ؛ ملألا طرشب الإ ”نستئخت' اليأ » : يفاريسلا

 ( توريبب ةامحلا ةبتكم ط ) ينادبملل لاثمألا ممجم رظناو. « ةقثمب الإ هلاني ال

 . 1٠0١

 عمجم ) ءطبلا كرت ىلع ثحلا يف برضي ؛ كيلإ رظنأ ينأك لمعا يأ (ع)
 . ( ٠٠9/١ ينادسملل لاثمألا

 طريشلا فورح نيب عقت تلا ( ام ) لثم ديكوتلل انه ( ام ) نأيأ (؛)

 . لعفلاو

 ١ ءآإ## مل



 ةعرطلا نعاقلا لفوز رطققا نع ا بع قنا قبال هلو
 ) ديدم ( :( شربلا

- 

 7 تالابخ نر "نيف رلع قب كيف واااو

 انف تك )و (كاذ ناو اكو ) تواوقي بأ نشوي مغزو
 الإ ةفورحلا هذه دعب عقي الو . بجاو ريغ لعف هنآل « ( كاذ نلوقت

 محقت م تئش نإو . مسقلا مال مد نع تببغأق « ةمزالهل( ام)و

 ؛ مّسقلا يف هتلزنب سيلو . دوجأو رثكأ ويف «ودنلا اذه يف نونلا

 نمادلا دهاشلا وهو . ( نعفرت ) ىف ةرورض نونلا لاخدإ دهاشلا )١(

 بدألا ةنازخ رظنا ؛ يضرلل ةمفاكلا حرش دهاوُد نم ةئارعستلا دعب نوفرآلاو

 . اهدعب امو هاال/4 ( قالوب ط ) يدادغبلل
 يهو لامكتلا عمج : تالا . لبجلا : مّلَّملا . ”تئفرشأ : 'تنتفارأ

 . ةبقرملا فارشإلو اهتدشل هبوث حيرلا عفرت . بنطقلا ةيحان نم بهت ىنلا حيرلا

 ضآارع ًاعاطقنا وأ اني يرمأ ةم رس فص د : ( هذال ص ) يدادغبلا لوقي

 ادخانيعا قزق لكس لون ىلا لو را كنا بز ادم عمي نيس دال

 رظنأو مهبقرأ لاع عضوم ىلع دمصأو مف رظنأ انأ ىنعملا امنِإَو ... ةقثلاو مزحلاب

 . « مويتأي نم

 ةرهاقلا ط ) تارم ثالث « بيلا ينغم » يف تيملا ماشه نبأ دروأ دقو

 نأ ىلع ًادهاش ( سمو 440١و #١4 ص قشمد طاح م.ءو و ١60 و ١6 ص
 ( ام )تديز اذإ هنأ ىلع ًدهاشو ؛ ( آالماق للقتللو ) ًاريثك ريثكتتال درت ب'ر

 ةلمجا ىلع لوخدلل اهمممت نأو « لمعلا نع اهتفكت نأ بلاغلاف ( بر ) دعب
 ينفملا دهاوش حرش رظناو . ىنعمو [ظفل ًاضام لعفلا نوكي نأو « ةيلعفلا

 . موو  ؟و# ص ىشمد ط د 8١و - ١١4 ص رصم ط «يطومدال

 ب ا١.عاس



 عم تسيلو « ماللا نونلا تمزلأ 5 نيميلا تمزاأأ افنإإ ماللا نال

 اذإ يفنلاب سبتلا ماللا مّرْلت لولو « '''دحاو فرح ةلزنمب هب مَسَقُملا
 ؛ ( بار ) دعب لعفلا لبستل ءيجت ( اه ) ف . "' لعقي ال هنأ فلح

 تلبس !مآل «( كتآ ننوكت اًميح ) كلذ لثمو . مسقلا اذ هبشيالف

 نآل « دوجأ اذه يف نوت كح ناكافن إو . ةازاحم نوكي نأ لعفلا

 (ام)وء(فوس)و(دق) وحن دحاو فرح ةلزدمم(بار)و(اه)

 فلؤت اميب « ةدحاو ةءك يف هب مسقملا عم لخدت ال مسقلا مال نأ يأ )١(

 . ةدحاو ةماك ( رنتك ) وأ ( بار ) عم (اه)

 ( لعفت لاو ) ليق ول هنأ كلذو . تابثإلا مسقلا نأب عطقت مسقلا مال (؟)

 يفنم لمف ىلع تفلح اذإو 456/١ ( : ١ ) هيرييس لوقي ؛ يفنلل هنأ هبتشي دقف
 .(لعفأال لاو ) كلوق كلذو« فلحت نأ لبق اهيلع ناك يتلا هلاع نع هرّيغت م
 « اهانعم ديرت تنأو ( ال ) فذدحت نأ - برعلا مالك نم وهو - كل زو دقو

 : لاقو « ( لمفا ال او ) ديرت ( ًادبأ كلذ لمفأ او ) كلوق كلذو

 ليوط
 ها «”فراع "لازلل تنأ الإ ضرألا نم ”ةّعئلت طلبت لاو الف "فل احف

 ثيح لذلا تفرع الإو هفلح زتعت نم فلاح : ىنعملاو . ( طمهت ال ) يأ

 . ( يرمانشلا) ضرألا نم تبّجوت

 - ا؟ههاس



 عم تسيل اببنألا هنئتخت ام ملا ) يف يتلا ( ام )5 '""تسيلو « دحاو
 نم ( ام) طقست امك طقست ال ماللا نآلو « " 'دحاو فرح ةلزنب اهلبق ام

 . تّئش نإ اذه

 )١( ) مسقلا مال ينعب (تسدلو ٠

 (مأ)و( ام ) امي « ةدحاو ةماك ةلزنع ابلبق ام عم مسقلا مال تبل (؟)

 :.ةدحا ةلذ ةلزنع اهابق

 كك اك مج



 '!'ةليقثلاو ةفيفخلا نونلا لبق يتلا فورحلا لاوحأ باب اده (0)

 تك رح ةليقثلاو ةفيقخلا هتقحلف اموزجيناك اذإ دحاولا لعد نأللعا
 ؛غ ةلكاس ةفيفألا نآل ؛ مزجلل تكس يذلا فرحلا وهو « موزجملا

 سيف اورسكي مل ةحتف ةكرحلاو ةنكأس امبنم ىلوألا ناتون ةليقثلاو

 نملعا) كلوق كلذو . 8 دحاولا سبتليف اومضي مو «ثنؤملاب ركذملا

 "هن كا هنن رك الإ )و (ديؤ نع ركأ)و ( كلذ

 فرحلا تربص « نونلا هّدقحل مث اعوفرم دحاولا لف ناك اذإو
 نلعفت له ) كلوق كلذو . عيمجلاب دحاولا سبتلي الثل احوتفم عوفرملا
 . ( ؟ ديز اي نج رمت له )و ( ؟ كاذ

 نون تفذح « ةليقثلا نونلا تلخدأو اعوفرم نينثالا لعف ناك اذإ و

 .ا١هي-ك هعمل (1)

 ًالملد ةرسكلا تناكو « ةثنوملل باطخلا ناك نونلا لبق اه ترسك اذإ (؟)

 «روك ذلا ةعامجل باطخلا ناك نونلام ل قام تممض اذإو.ةفوذحملا ةبطاحلا ءاي ىلع

 . ةفوذحملا ةعامجلا واو ىلع ًالملد ةمضلا تناكو

 ماب ١ -



 فلآلا تأل , نونلا نوكسل فلآلا فذحت مو . تانوُدلا عاّتجال نينثالا
 ملون نيثالا قيزت كنأ لكي مل اهتيهدأ ولو: مع ملا نكاسلا لبق نوكت
 الو « فلآلا عم تبثت الف « ةغدم تسيل ةنكاس اهنال , انبه ةفيفخلا نكت

 . ””وونا ولا, ستلا و هللا تدع زو

 وأ ةفيفخلا نونلا هيف تلخدأ مث [عوفرم عيمجلا لعف ناك اذإو
 ؛( نيهذتل )و (كاذ َنْلَعْفَتَل ) كلوق كلذو . عفرلا نون تفذح « ةليقثلا
 لمه ١لوقتو .ًالاقثتسا '"' اهوفذحف + تاتون ثالث هيف تعمتجا هنال
 نولقثتسي مهو «نونلا تفعاض كنأل «عفرلا نون فذحت « ( كاذ نلعْفَ
 ًالاقثتسا دشأ عضوملا اذ يف مهو . فذحت تناك ذإ اهوفذحف « فيعضتلا
 : أرق ءاّرقلا ضعب نأ انغلب . اذ نم دشأ وه اهف اهوفذح دقو . تانونلل

 الإ هيلع لخدت ال نينئالا لعف نأ ىلإ نومهذب نييرصبلانإ لبق نم انلق )١(
 ةفمفخلا لوخد نوزيحم نيمفوكلا نإو « ( كاذ نالّمْفَتَل ) لاقبف ةلبقثلا نونلا

 . ( نالعلفتل ) وحن هيلع
 ةلمقثلا الإ هملع لخدت ال ثانإلا ةعامج لعف نأ ىلإ نويرصبلا بهذي كلذك

 وح هيلع ةفيقخلا لوخد ترويفقوكلا زيحم نكلو « ( "نان هَنْل ) لاقبف

 .( ناتكيففتل )

 يراننألان با اهركذ ىلا فالخلالئاسم نم نوعستلاو ةعبارلا ةلأسملايه هذهو
 . « فاصنإلا » يف

 . مفرلا نون يندب ( اهوفذحف ) (؟)

 أدوار اع



 ؟ و سر# - .- ١
 ما

3 5 ) 4 
 ةءارق يهو« « نورشت مييف >: أرقي ناكو« « نوجأاحتأ»

 نب ورمع لاو . فيعضتلا اواقثتسا مآل كلذو . ةنيدملا لهأ

 (رفاو : ب ركي ِدْعَم

 نلف اذإ تايلاقلا وسي 202 اكس لمي ماغثلاك هارت

 0 ا ٌ لور

 اذإ طقست رامصإ ةمالع دعب تءاج اذإ ةلمقثلاو ةقيفخلا وأ ملعاو

 فتونلا عم ضيأ طقست اهنإف « مالو فلأ وأ ةفيفخ فلأ اهدعب تناك

 دقو هللا يف ينوُجاحُتتنأ لاق هئموق ”هّجاحو » : ىلاعت هلوق يف )١(
 ىف ( يور ثمأت ) يف ةدحاو نوذب ًاضيأ ءىرقو . ( م١٠ ماصنألا ) 2... ناده

 .(؟؛رمزلا ) « نولهاجلا اهيأ 'دبعأ يتنورمأت للا رْسمَفُأ 'لق' » : ىلاعت هلوق
 «(ةياقولانون ال) عفرلا نون وه اذه لثميف فوذحلا نأ؛تيأر ا « هيوبدس دنعو
 رثكأو ينج نباو يمرافلا ىلع ابأو يفاريسلاو دربملا نكلو ؛ كلام نبا هراتبخاو

 ةرهاةلا ط ) ينغملا يف ماشه نبا رظنا ؛ ةياقولا نرن فوذحملا نأ ىلع نيرخأتم ا

 . ( 5840 ص ىثمد طدح 59٠-151 ص

 :نررشت ”مسمق ربككلا ىنسم نأ ىلع يفومثت'ر سدي أ لاق» : ىلاعت هلوق ف 8(

 فوذحملاو .نينونلا عاتجال ةهارك (ينتدلاف )نم نون فذح يف دهاشلا (*)

 -ماشهنبا رظنا؛فذحلا اهب ىدلي ال لعافلا نون نآل «ثانإلا نون ال ةياقولا نون

 دس 8 © اا



 كّرحت مل اذإف « كّرحت مل اهنأل تطقس انإو . ''' ةليقثلاو ةفيفخلا
 3 رضا ) ةأرمال كلوق كلذو . نانكاس يقتلي الثل فذحتف « تقرذح
 0 ررضتل )و.كل تركذام الا كدت (ارثع ني_ركأاو ( اديز

 يف يتلا ءايلاك ءاب ىقبتف بهذت عفرلا نون نآل (ارمغ نفي ركشل)و ( ًاديز

 "دك نول عيمجلل موق كلذ نمو . (يمركأ) و(يىبررضا )

 ىقةبتف«ءبهذت عفرلا نون نآل ؛( ارش ركنا رع ةيكأاو

 .(اومّركأ)و ( اونرض)واوك واو

 3 11 شيعبد نباو « ( 588 ص ىشمدط - ١ ص ةرهاقلا ط ) ينغملا يف

 هب دهشتسا « يضرلل ةيفاكلا حرش دهاوش نم ةئاعبرألا يفوُملا دهاشلا وه اذهو
 بدألا ةنازخ رظنا . ةرورضلل ريمضلا نون عم ةياقولا نون فذح ءاج دق هنأ ىلع

 .( اهدعبامو لب ىالوب ط ) يدادغملل

 هب هّبْشي ضيبأ راو هل تبن ماغثلاو . هلمش دق ٍبيشلا نأو هرعش فصو ه

 دعب برشلا لّدَّعلا لصأو « ءيش دعب ًائيش بّئيتطي' ( "لعب ) ىنعمو . ببشلا
 جرخت يأ رعشلا يلفت يتلا يهو « ةبلاف عمج : تابلافلا . (يرمتنشلا) « برشلا

 :قباسلات يملا ردصيف ( يتاملح) ىلع دوعي (هارت) يف رقتسملا ريمضلاو . هنم لمقلا

 . « ينتأر امل تليلح لوقت »

 فلأ اههتباو اذإ قطنلاف ناطقستنيتللا ةعاملا واوو ةمطاخملا ءاب دصقد )١(

 يتكا ) ومن يف ( ماللاو فلآلا ) فيرعتلا ةادأ وأ ( لصولا فلأ يأ ) ةفيفخ

 طقست «(سردلا اوبتكا)و ( مكمسا اودتكا )و ( سرادلا يبتكا )و ( كّمْسا

 هسفن بسسلل ناطقست كلدذك و . 0

 . هيوممس هل لثممس ام وهو « ةفيفخ وأ ةلمقث ديكو تلا نون لبق
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 لآل وأ ةتييفعلا قلل كد يقم ةنالغدعت "فيا اذإف
 تءاج اذإ ن وكت يتلا ةك رحلا يه ةكرحلا تناكو « امل تكّرح ماللاو

 اهت ركذ يتلا ةلعلا يه انبه اهتكرح ةلعنأل؛ماللاو فلآلا وأ ةقيفخلا فلآلا

 ديرت « ( ًاديز نوضرا ) كلوق كلذو . "' نينكاسلا ءاقتلا ةلعلاو «
 , ( ًاديز نييْضرا )و « ( ًاديز نييشخأ/)و «(ًاديز نوشخا)و « عيمجلا
 فلالا وأ ماللاو فلألا تءاج اذإ نوكي يذلاكيرحتلا وهكيردتلا راصف

 . ةفيفخلا
- 

 .ديكوتلا نون يأ : تءاح )١(

 ةيناثلاو ةرسكلاب ىلوألا )ناكر مت نينللا ةعاملا وارو ةمطاخخلا ءاد دصقي (؟)

 ( هللا يشخا)وحن يف فيرعتلا ةادأ وأ لصو فلأ لبق امهب قطن' ذإ ( ةمضلاب
 ةيئاثلاو ةرسكلاب ىلوألا) اضيأ ناكرحت واولاو ءاملا هذه لثف .(للا !'وشدخا)و

 نم ضرغلاو . هيوبسس هل لثممس ام وهو « ديك وتلا نون امبتملو اذإ ( ةمضلاب
 ةرسكلاب ءاسلا تك رح امنإو . نيثكاسلا ءاقتلا منم وه نيلاحلا الك ين كيرحتلا
 ةمضلا بسانت اك «تاكرحلا رئاس نود ءاملا بسانت ةركلا نآل «ةمضلاب واولاو

 . تاكرحلا رئاس نود وارلا

 د



 ءايلا تائب يف ةليفثلاو ةفيفخلا تابث باب اذه (؟1)
 ١٠١( نجامال تأءايلاو تاواولا يتلا واولاو

 يف اتفذح اذإ « اهتلزنمب يه يتلا واولاو « مال يه يتلا ءايلا نأ ملعا

 تئج اذإ اهجرذت م اًهتجرخأ ةليقثلا وأ ةفيفخلا تقحلا مث مزجلا
 , "”فلآلا كلت ىلع تبي ؟ اهيلع ىتبي فرملا نآل « "' نينثالل فلآلاب
 ( اديز نّيمررا ) كلوق كلذو . فلألا لبق ام حتفي' 5 حوتفم البق امو
 (طيسب) :نفاغلا لاق( نأو دعا )و1 دير نشخا )و

 )١( اهمحاورإ» :

 لرقت . نينثالا فلأ لبق اهربظت اي ديكو تلا نون لبق اهترهبظأ يأ (؟)
 ) نينثالا فلأب تئج اذإف « ةلعلا فرح فذحي ( ردغا )و ( شلخا )و ( مارا

 ناربظتكلذكو . (اوزغا)و (اشْخا )و (امم'رإ) تلقف راولاو ءايلا ترهظأ
 . هيوملس هل لشمس ام وهو « ديكو تلا نوف لبق

 ةماككلا نآل : يأ ( فلألا كلت ىلع ىنبت اك !بييلع ىنني فرحلا نآل) (*)
 اوس ءاوس نينثالا فلأ عم غاصت اك ديكوتلا نون عم غاصت
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 ا را را علا دهم راو ارح دنا وود

 روسايم ممج ريساملا . ريخلا كل رادقب' نأ هئلس : ًاريخ هللا ردقتسا )١(

 ةبيتقنبال رابخألا نوبعيف اهربخ عم اهدحت تايبأ ةلمج نم تيبلاو . رشا ىنعب
 <١م71جزبيل ط) يري رحلل صاكوفلا ةرادو 4( ءم/؟ «ةيرصملا بتككلا راد ط )

 طاح مل - م ص رصم ط ) يطوتسلل يملا دهاود حربشو < ( ه5- هو ص

 . (؟175114-07 ص ىشمد

 دعب ةعقاولا يهو « ةأجافملل يتلا ( ذإ ) ىلع تيبلاب ماشه نبا دهشتما دقو

 ناكو.(88 ص ىشمد ط ح م ص ةرهاقلا ط ) ىنفملا رظنا ؛ (انمب) وأ (انمب)

 نبا عم هلو « ذإب (انبي) يحقَلت ركني' ( ه 717 ةنس ىفوتملا ) ينزاملا ناع وبأ
 قفتيو . 58 - #5 ص « صارفغلا ةرد رظنا . ةلأسملا هذه ىف ةرظانم تيكسلا

 (ذإ) ىلإ جاتحت ال ( انمي) نأ يف ينزاملا عم ( هه15 ةئس ىقوتملا ) يريرحلا

 ناوسقلتف« (ورمم ءاج ذإ ماق ديز انمي ) نولوقيو ٠:(:5ص) لوقي وهف ءاهدعب

 نآل « ( ذإ ) الب ( ورمع ءاج ماق ديز انبب ) برعلا نع عومسملاو « ذإب (انيب)
 ةياكح كلذ دعب يريرحلا ىوميو . 6« ورمع ءاج نامزلا ءانلثأ نيب : همف ىنعملا

 ( انمب) امأو . (انمب) مح اذبف : (*0ص) لوقي مث « تيكسلا ناو ينزاملا

 ةفاضإب اهبا نع تحرخ دق اهنأب ندؤد (امه) اببلع تديزف (نيب) اضرأ ابلصأف

 تلمعتساو ( انسب ) لثم ذإب ةاقلتم ريغ ةرات مالكلا يف تءاج دقو « اهملإ (اه)

 : رعاشلا لاق امك ةأحافملل نيذإاا اذإو ذإب ةاقلتم ةرات

 ريسأبم تراد اذإ رسعلا املمف

 : ةعطقلا هذه يف هلوقك و

 ”ريصاعألا هوُفْمت ”سنم"رلا وه اذإ طبتفم ءامحألا يف ءرملا انمبو

 ,عادبب سيلو .اذإب يناثلا يفو ذإب لوالا تببلا يف (اميِب) رعاشلا اذه ىقلتف

 اههوصأ نع ءايشآلا ليزي ٌبيكرتلا نآل « هبلإ (ام) مضي (نيب) مح ريغتي نأ
 .« ايموسرو ابعاضوأ نع اهليحيو

 (ه) وحنلا يف صوصن - #١



 ةفيفخلا تقحلأ مث 2 ' 'نيتنكاس نيتفوذح ريغ ءايلاو واولاتناك نإو
 ريسفتلاك كلذ يف ريسفتلاو .نينثالا فلآل ابكر حت اك ابتكر خ « ةليقثلا وأ

 ( نيمرأل و ( نيضرأل )و. ( نوعدأل ):كتلوق كلذو: .:كوذحلااق
 نك كلذك ودم وددت لس وات ني 1 وأ ضار لغلو

 ءاي وحن فرحلا يف تناكو فرحلا سفن نم يتلا ءايلا ىرحي تيرجأ ءأ
 8 2 0 5-5 6 © م و واد هاد * ("9) د ساري 0 لل ةهاس#ه سل

 د | ىبعجت و هعرص ىأ هايعج «( تيبعجت ) و( تيقلس )

-ّ 

 . (يمارأ)و (ىضرأ)و (ولعادأ) يف ك (1)
 اهيلعتديز امنإو ةماكلا سفنزم تسل ('“تايعتحتا )و( '“تافالس) ءاي (؟)

 (ىّقْلس )يف ءالا تديز«افغقىلع هتبقلأ يأ هُْمق لس وأ انالف ”تلئلس .قاحلإلل

 تديز( هئتلعرص يأ هج وأ انالف “تسمو . يعابرلاب (قلس) قاحلإل
 (ىنلعجت )وه (ىبعجت ) عواطمو . يعابرلاب ( بمج )قاحلإل ( ىبمج )يف ءانلا
 . للفت نزو ىلع ىبكحتو «© للعف نزو ىلع ىبْستحفأ « عرضنا يأ

 نم يتلا ايلا ىرجم ديك وتلا نون لمق يرحت « هيوبيس لوقي اك < قاحلإلا ءابو
 .(! ةكرمملا يف 'ودملا نَسَسْمَحَتَسَ: ) اثم لاقي نأ نككمسف . ةدكلا سفن
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 ١١ ةليقث الو ةفيفخ- نون هيف زوجت ال ام باب اذه (؟؟)

 (هيإاوحغ كلذو« "'لعفب تسيلو ىهنلاو رمألل يتلا فورحلا كلذو
 الأ كلذك زاجحلا لهأ ةغل يف ثلا ”ايفاعاوا( ةعااوا هالو
 انآ" 2 قلاب ك لاو عييمجاو نينثالاو دحاولل اهوامج مارت
 ةليقثلاو ةفيفخلا لخدت دقو . ''"نيتفللا يف هيبنتلل ءاه ابتقحلا ( 50 )

 ) )1١اهم :

 . لامفألا ءامسأ يأ (+)

 يأ مكتملا رجتز ةك ( 'هصر و < قاطنتساو ةدازتسا ةماك ( هيإ ) (ع)

 ءامسأ نيبوحنلا دنع ةالثلاو . ( ًامزال ) ”فئفكا يأ ( 'هم )و « 'تكسا

 رمأ لمف
 . زاجحلا لهأ ةفل يف ( ةفرصتم ريغ ) ةدماج اهنأ يي 15

 . ليلخلا يأ : عز (0)
 )١( متو زاححلا يتغل : نيتغللا .

 مالك نم تبأر اك - 00 . ( ماله ) قاقتشا يف ةاحنلا فلتخا دقو

 2 نم رمآلا لعف ( سلا و ! ( مسل) و هيبندلل يتلا (اهزنم اهنرقّدشي - ليلخلا

 تأ يرام ليف«(, اواةرعل وب عردتتو هويقركال ريس ككل كلاين
 -,. ثحلاو رحزملا 41 اهإ و« ةسءابفتسالا له تسل انه لهو « هدصق“ اذإ

 -- ١١ه ب



 ((نذدرأ )و(يّدر)و (ادر)و (در) ةلزنمب ا

 ان) لف ءاطاو:.:( نيمله )و ( يملك و (امهذو ( "لك )لوقت

 ا مهنكلو «هيبنتلل يتلا ( اه) يه

 . مهمالك يف

 44و ١74صر فاصنإلايف يرابنألا نبا نييرصملاو نيبفوكلا يبأر يف رظناح

 هقف يف تاسارد و انباتك يف مله نع ثحب انلو . ؛ 1-8 شدعب نبآو ( 6

 اهانطير دقو < 9١-77 ص «(ناثمل ةيلكم - 4 توريب ) « ةسرملا ةغللا

 . « انه ىلإ » هانعمو ةيربعلا ف ( مله" ) طوا1مرم ناكملا فرظب هيف

 )١( (اه) فلأ .
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 ينزاملا ةمجر

 ةفيلخلاب لصتا.يرصبلا يوحنلا « ' يفزاملا دم نب ركب نامع وبأ وه

 لوقي ناكو ؛ هدعب لكوذملاب مث , ( ه "9 ةنس ىفوتملا ) هللاب قثاولا يسابعلا
 يهوءه؟41 ةنسةرصبلاب يفزام ا يفوت دقو. ' لكوتملا صقتو قثاولا لضفب
 .""هللب رصتنملا هنبا عيوب و لكوتملا اهيف لّدق يتلا ةنسلا

 نب كلملا دبع ديعس ىبأو لا قر ةدددع يبأ ع ينزاملا ذخأ

 دا هتك دخ او فراضنالا وا نبةيعصدز اواو ىوضألا تيك
 . امهريغو , يديزيلا دمحم نب لضفلاو « دربملا ديزي نب دمحم سابعلا

 ىلع هيوبيس باتك يمرجلا قاحسإ نب حلاص رم وبأو ينزالا أرق
 رم سايعلا لضفلا وبأ ًارقو.'* طسوألا شفخآلا ةدّعّسم نب ديعم نسما يف

 )١( نابيش نب نزام ينب ىلإ ةبسن .

 و7 تاقبط (؟) .

 ةهزن (ع) بلإلم١ .



 ًأرقو "٠  ينزاملا ىلع هيوبيس باتك نم لوألا فصنلا ”يشابرلا جرفلانبا
 ًادتباف يمرجلا يفوتو « يمرجلا ىلع هيوبيس باتك ثلث دربملا سابعلا وبأ
 لمعي نأ دارأ نم :لوقي ناك هنأ يفزاملا نعىوربو . ' ينزاملا ىلع هتءارق

 7 تبلل و ريزت ناك ميول قا يك انك فض
 (غ)يو *

 هلو. " ينج نبا هحرش دقو ءفيرصتلا بانك يفزاملا فيناصت مهأو
 هحرش دقو ) ماللاو فلآلا باتكو « ةماعلا هيف نحلي ام باتك ًاضيأ

 .يفاوقلا باتك وءضورعلا باتك و« ”'(ينامرلا ىسيع نب ىلع نسحلا وبأ
 بتارم)يوغللا بيطلا وبأ لوقي .اضيأ نآرقلا لهأ نم ينزاملا ناكو

 : لاق يفزاملا انثدح :لاق دربملا نع دحاو ريغ انثدح » : ( 997 نييوحنلا

 هقاخب ىلإ ىمر 'تمتخ اماذ « نآرقلا ' '' يمرضحلا بوقعي ىلع تأرق

 . * لثم كل سيل + هذخأ : لاقو

 )١( تاقبط . هم تسربفلا ؟٠١ .

 . هه تسربفلا . ١١9 تاقمط (؟)

 . مدقت امف هيوممس ةمجرت رظناو . و رابخأ (*)

 . يلب امف ينج نبال انتمجرت رظنا ()

 . 5 تسرهفلا (ه)

 ةءارق هلو 2« ه ٠٠6 ةنس ىفوتاا يمرضحلا ناحسإ نب بوقءعي وه )١(
 نييوغللا وزييوح اا تاقبط ىف هتهحرت رظنا. رشءلا تاءارقلا ىدحإ يه ةرووشم

 . ه١ ص « يديببزأل

 - م١١ م٠



 . وحنلاو "'مالكلاب قذحلاب يفزاملا فصي دربملا سابعلا وبأ ناكو٠»

 رظان اذإ و « وحنلا نم ءيشب نِعَمسي مل مالكلا لهأ رظان اذإ ناكو : لاق

 . ' « مالكلا نم ءيشب نعتسي مل وحنلا لهأ

 نائعوأ» : هناونع ينزلملا نع باتك 1١959 ةنس دادغب يف رشن دكو

 )١( مالكلا معب يأ .
 يطفقلا (؟) ١/514 .
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 يفوتو« ه 52١ لبق لصوملا يفدلو . ينج نب نامع حتفلا وبأ وه

 . ىلاعت هللا, رداقلا ةفالخ يف ه 592 ةنس دادغب يف

 «يلصوملايدزآلا دمح أن بدهفنينايلسل(ينانوي)يمور كوامم ينجموبأو

 : 95/17١١٠توقاب اهدروأ ةليوط ةديصق نم ىنج نبا لوقي كلذ ىفو

 (رفاو)

 يسن ىرولا يف يمليف بست الب حيبضأ نإن
 بح مدام وأو ىلإ لووأ يفأ ىلع
 '*'بطخلا وذ ٌرهدلا مارأ اوقطن اذإ ةرصايق

 )١( توقاي ١8/26 .

 يماس ؛دتحملا مركد(سوُبانج ) ععددوذمو وهو ينانوي معلا اذه لصأ (؟)
 . "© ريكفتلا

 . متظعملا ديسلا لاجرلا نم مرقلاو . ( نوكسف حتفب ) مارق عج 62

 مضب ) ةيلطخ امج ( حتفف مضب ) بتدطخلا . تكس : مرآ (4)

 .( نوكسف
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 يل ةاعذ ارك ينك مه ىنلا اعد كالوأ

 همولعنم ءيش يف نكي مو »ءفرصلاو وحنلا يف امامإ ينج نبا ناك

 هيف ملكت الو فيرصتلا يف دحأ فنصي مل هنإف « فيرصتلا يف هنم لمكأ
00 0 0 

 2 هنم ًامالك قدأ الو نسحا

 ةنس ىفوتملا ) يسرافلا دمحأ نب نسحلا ىلع يبأ نع ينج نبا ذخأ

 : (377ص) ءابلألا ةهزن بحاص لوقي . ةنس نيعيرأ هبحصو « ( ه 737

 ,"لصوملا ىلإ رفاس دق ناك يسراقلا يلع ابأ نأ هايإ هتبحص ببس ناكو »
 ؛باش وهو وحنلا أرقي ينج نب نامع حتفلا بأ دجوف «عماجلا ىلإ لخدف
 ء(لاق) و ( ماق ) وحن افلأ واولا بلق يف همأكي وهو ملعتم هيدي نيب ناكو

 تيبز » : يلع وبأ هل لاق « ارّصقم هدجوف « ىلع وبأ هيلع ضرتعاف

 ليقف ءهنع لأسف « ينج نبا هفرعي لو ىلع وبأ ماق مث« « مررْصَحَت نأ لبق

 ىلإ لزني هدجوف « هبلط يف ذخأف . يوحنلا يسراقلا ىلع وبأ اذه : هل

 ذئنيح نم هبحاصو همزلو « لاحلا يفهعم لزنف« دادغب دصقي « ةيريمسلا

 .مالسإلا ىلإ امهوعدي رصيقو ىرسك ىلإ بتك نكي لوسرلا نأ يور )١(
 هاوط بانكلا أرق اماف رصدق امأو « هأرق امل باتكللا قزم دقف ىرسك امأف
 يفو « هكلم' هللا ىازمأ : ىرسك يف لاف علل لوسرلا كلذ غلب اماف . هعفر مث

 . ”0؟ ةهزن (؟)

 .هامسإل ةنس (+)
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 , هدعب دادغبب وحتلا سردو « ىنج نبا هفلخو . ىلع وبأ تام نأ ىلإ

 هتبحصيف ببسلا نآل ءفي رضتلا لغو ينج نبأ رديت نك و هنغ ذكلأو

 كلذ: هلمحف « في زنضت هلا ةلغأ ةقرافكو ةيدتتطو نع ةيرفو لعابأ

 3" «هنف قيقدتلاو رحبتلا ىلع

 مالسلا دبع دمحأ وبأو « ينيناثلا تياث نب رمح مساقلاوبأ هنع ذخأو
 . يميسمسلا هللا ديبعنب ىلع نسحلا وبأو « يرصبلا نيسحلا نيا

 ماصمص : هدالوأو ةلودلا دّضَع : يهيوبلا تيبلا ينج نبا مدخ دقو

 مهمزالي تاكو .تام هنامز يفو +" ةلودلا ءاريو ةلؤدلا قوغو ةلّؤذلا

 ” يقادنو

 2« نادم نب ةلودلا فيس دنع بلح يف ينتلاب ينج نبأ عمتجاو

 « ينتماب بجعي ينج نبا ناكو . يبيوبلا ةلودلا دضع دنع زاريش يفو

 كلذ يف هلو « هناوبد حرش نم لوأ وهو ؛ ىناعملا يف هرعشب دهشتسيو

 حتفلا يبأب بجعي ىبنملا فتراكو » . ريغص رخآو ريبك حرش : ناحرش

 «سانلا نم ريثك هردق فرعي ال لجر اذه : لوقيو « هقذحو هئاكذو

 رحبتلا ىلإ هيوبيس تزفح اهنأ ىورب يتلا ةياكهلاب انرتكذت ةياكحلا هذه )١(
 .( شمالا 2 ٠١ ص ) ىضم امف هيوسسس ةمجرت رظنا . وحنلا يف

 1 يس ل

 م07٠1 يطفقاا (+

 . م ص ًاضيأ رظناو . ٠١7/١١ توقاب (؛)

 كاما



 (طيس ) : اهعلطم '' ينتملا يف ةيثرم ينج نبالو

 ذآلا ةرقت  تّدوأو ضيرقلا نفاع
 ل . 2
 بتكلا هحود يري دعب تحاووضصو

© 

 بتكلا راد هتريشن دقو « «صئاصخلا : ينج نبا هبتك ام رهشأو

 ,( 1981-1105 ) ءازجأ ةثالث يف راجنلا لع دحت قيقحتب ةيرصملا

 '"'ءازجأةثالثيفنيمأ هللا دبعو ىفطصم ميهاربإ هرشن دقو««فصنّملا »و

 ««بارعإلا ةعانص رس »و ؟ ( 14101984 ءرصمب يبلحلا ىفطصم )
 قيقحتب, ( 1104 , رصمب ىلحلا ىفطصم ) دحاو ءزج هنمرشن دقو

 لمتكي لوءنيمأ هللادبعو ىفطصممهاربإو فازفزلادمو اقسلا ىفطصم
 : ةثالثلا بتكلا هذه نم لك نع يلي اهف ثدحتنو .هرشن

 )١(الخصائص ٠

 م وحنلا لوصأ يف وهو . رم ةلودلا ءاببل ينج نبا هفلأ
 «وحنلا لوصأ » هلوقو ؟ باتكلا ةبطخ يف هسفن ينج نبا لوقي

 هيفو«ةيبرعلا لع لوصأ يف ثحبي باتكلاف « « ةغللاهقف » انلوقل فدارم

 .اهدحو ةيبرعلا ىلع رصتقت الو ماعلا تاغللا ملعىلإ تمت ةديدس ءارآ ًاضيأ

 مل ةفوكلا وأ ةرصبلا ءاماع نم ًادحأ نإ هباتك ةيطخ يف ينج نبالوقيو

 )١( هاسه4 ةنس يذلملا قوت .

 ةدئاف ربكأ اهنم ةدفأ ءزج لك رخآ يف ةميق حورشو تاقيلعت عم (؟) :
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 نب دمع ) ركب وبأف , هكلسم ةروعول «وحنلا لوصأ ٠ عوضوم يف ضخ
 ردقب الإ « لوصألا ؛هباتك يف ملي' مل '"( ٍجاَرّشلا ناب فورعلا يذلا
 شفخألا) نسحلا وأ و4 «صئاصخلا»يف (ينج نبا يأ ) وه هجلاعامم ليئض

 لوضالا يأ ) "' سيافلا نمويرش ىابتك فنع """(ةوقتسم نيادتعنل
 ةفلك صئاصخلا فيلاتب هافك ( ينج نبا يأ ) هنكلو «(اهيلع ساقي ينلا

 . مع نم هب لضفت ام ىلع هأفاكو بعتلا

 ىفوتملا ) دربملا ديزي نب دم سابعلا بأ ذسات وهو . ه1 ةنس يفوت )١(
 بحاص لوقب .( ه سابب ةنس ىفوتملا) يسرافلا ىلع بأ ذاتسأو < ( همه ةنس

 باتك اهربكأو جارسلا نبا تافنصم نسحأ نإ (؟٠0- 54 ص ) ءابلآلا ةهزن

 اهبكترو هيوببس لئاسم ذغأو « ةببرعلا مع لوصأ هق ممج هنإف » ؟ لوصألا

 (7١١ص) « نييوغللاو نييوحنلا تاقبط » يف يدببزلا لوقيو . « بيقرت نسحأ
 ةياغ وه ودنلا لوصأ يف باتك ابنم«ةديفم وحنلا يف بتك هلو»:جارسلا نبا نع

 .( حلم :7١مقر)يناطيربلافحتم اب ةطوطخ ةخسن هنمو.« ةدئافلاو فرسلا نم

 نع هل ًازيست « طسوألا شفخألاب فورمملا وهو . ه ١١6 ةن- يفوت (؟)

 سنوي هنع ذخأ يذلا ) ديجلا دبع نب دبملا دبع بانطخلا يبأ ريبكلا شفخألا

 شفخألاو < ( ه 18٠ ةنس ىفوثملا هيوببسو 2 ه #١4 ةنس ىفوتملا بيبح نبا
 . ( ه 816 ةنس ىفوتملا ) نايلس نب ىلع نسحلا يبأ ريذصلا

 شفخألا دوصقملاف « نسحلا يبأ » ىلإ صئاصخلا يف ينج نبا راشأ امدحو

 . هيوممس ةمجرت يف نم اك هيوبس باك ىلإ قيرطلا وهو . طسرألا

 .(ه7 تسربفلا) وحنلا يف سدياقملا باتك (؟)

 ب ام



 : صئاصخلا ةبطخ يف ينج نبا لوقي
 ءابب « د ولا روصتملا ديسلا ' كلَّملا انالوم ءاقب هللا لاطأ  اذه»

 هدحيو هناطلسو هرصنو هكلم مادأو « ةمآلا ثايغو ةلملا ءايضو ةلودلا

 « لاحلا 'طررافىلع لزأ ل باتك هّودعو هئناش تَبكو «هّومسو هديبأتو
 ةيورلاو يأرلا بِذَجنم ءهيلع ركفلا فكاع «هل اظحالم « تقولا مداقتو
 كت راو هلع هم رأ ةيك وأ :فيدلمأ 55 نع نأ اداومعلا
 يماظعإ عم اذه.اقيرط ءادتبالا ىلإ يل جبني الو ءاقيض " هيداونب دادزب
 فرشأ نم هنأ هيف ىداقتعاو «هب ةطاتنملا بابسألاب ” يماصعإو ءهل

 هيلع هدّوعأوءرظنلاو سايقلا قيرط يف هيبهْذَأو« برعلا ملع يف فنص ام
 هس اوت ” ق والا وررقوتلا ةطعب جه هلا ةداقت و 3 رخلاو طنا
 تطيب و ةنكللا ضئاضخ قي ةقياقلا ةغللا هته هع دوأ اه لع ةلذقلل
 دغر دا رينا و: ةهوجتو رفاثيم عناكف, ةفتضلاو ناقتإلا قئالغ قمت

 تطيخ اب يلإ "يت و« هرعاشم هيلع تلمتشا ام يل فصت « " هقوسو
 .كلملاب بقلي «يسابعلا ةفيلخلا بناحي « نيبهيوبلا نم رمآلا ىلوتي نم ناك )١(

 . مدقتو ىدس : طارف (؟)

 . قارفت : ودني ءيشلا ادن . باتكلا دراوش يأ « هدراوش : هيداون (*)

 . يكاسمإ (؛)

 . « ةحارلا ةصح و داركملاو . ةنمكسلا : نوألاو ؛ نيكستلا : كلا

 . قاس عمج : ىوس (9)

 . ( ييحريأ ىتحاوأك ) يحي ىح و عراضم < يبحوت“ ()
 د ١ ##“ه



 : نيقيرفلا نم لك ''' ديرعت نأ 007 ؛ '"'هلكاوشو هب'ارقأ هيلع
 ىندأ يف ضوخلاو هب مالإلا قي رط مهيماحتو « هنع نييفوكلاو نييرصبلا
 هبناج عانتمال ناك امنإ ءهجتلو هراغ ماحتقا نع ضف« ”هجاخأو هلاغوأ
 مانأ كلذو .هعاضوأو هنيناوق ' ”رجاهت '" يدابو « ' 'هعاعش راشتناو

 لوصأ بهذم ىلع « وحنلا لوصأ لمعل ضعت نيدلبلا ءاملع نم ادحأ رت
 الإ هيلع نحن امب هيف َمِمْلِي ملف ركب يبألوصأ باتك اماف . هقفلاو مالكلا
 ىلع . ءانمو لوشعو# نريلع قدي دقو علوا نق نقرعوأ انرغ

 هنن رق تنأ اذإ « بيتك سييافملا نم ءيش يف فنص ناك دق نسحلا ابأ نأ
 ءهب بعتلاةفّلك هانيفكو «هيف '"' هنع انين اث[ كاذب تماع اذه انباتكب
 رثيلا ءامةضيفملا « انيلإ ةقوسملا همولع نم انالوأ ام فيطل ىلع هانأفاكو

 ةرصاخلا ضرع' نيب دجلا سرسفلا نم يهو « ةليكاش عم لك اوشلا )١(

 ةرصاخلا وهو « ( نيتمضي وأ نوكسف ةمضب ) برق عمج بارقألاو .ةبكرلاو
 . ( نالو هنم ”قر ام : نطبلا "قارم ) . نطملا "قار ىلإ ةلكاشلا نم وأ

 . بآرهت : ًاديرعت دارع (6)
 «جيلغت مج جُلُتخلاو . ليلقلا ءاملا وهو ( ةكرحم ) لش عمج لاشوألا (ع)

 . رحبلا نم مارش وهو

 . هنم قارفت ام : هعاعش (؛)

 . ودبي ادب نم 2 رهاظلا : يدابلا (6)

 . ناعطاقتي : نارحابش امه (5)

 . هماقم ماق : هنع بان (/)
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 اذه قئاقح ةفرعم نم ترن آماوقأ كلذ اعد ىتح « انيلع ةشاشبلاو

 حدقلاو هنا ردا ىلإ ؛ممادق أ هكاردإ نع ترخآأتو « مهظوظح ماعلا

 . «... ...هللعو هتاجاجتحا يف

 : فصتنملا )0(

 .ينزاملا ةمجرت يف مّدقت م « يفزاملا فيرصتلا باتك ينج نبا هيف حرش

 اذهناك املو»:لوقي ذإ هحرش ةيطخ يف اذه ينزاما باتكب ينجنبا هونيو

 فيرصتلا بتك سفنأ نم هطسبو هريسفت يف تعرش دق يذلا باتكلا

 وشحلا نم ايراع ؛« راصتخالاو زاحبيإلا يف اقيرع « اهنصّرأو اهدسأو

 طيلخت نع اشقرم# نيمدعتلا طاقلأ ”' ةزازك نم اصلختم « راثكإلاو

 ؛هلكشم ريسفتب تينع «يفاعملا ريثك ؛ ظافلألا ليلق «نيرخأتملا نم ريثك

 ؛ هللا باوث بدجت يف كلذ ابستحم «هحرش يف ةدايزلاو « هضماغ فتكو

 . « ماعلا نم يل هبهو ام هب ايكزمو

 دعو فرتملا مت بك نعانلإ لضو اه لوأ اذه زالا ناتكو

 . '"" فرصلاو وحنلا نيب عمت هيوبيسل باتكلاف .وحنلا نع آلقتسم

 )١( ضابقنالاو سئيّملا : ةزوزتككلاو ةزازدكلا .

 يثيدحلا ةحيدخل « هيوبيس باك يف فرصلا ةبنبأ ٠ باتك رظنا (؟)
 .( 950١ه دادغب )

١" 



 هباتك يف فرصلاو وحنلا نيب عمجف «ينزاملا ذيمات « دربما داع دقو

 محملا

 باتك نإ ( امبتئاخ نم 56١5و 588/9 ) « فصنملا :ارشان لوقيو

 لصأ اههنم الك نأ يف وحنلا معنم هيوبيس باتكك فيرصتلا مع نم ينزاملا
 نآل ؛ةالاغم لوقلا اذه يفو . فيرصتلا يف كاذو ودنلا يف اذه : هماعيف
 داقتعا يفو . وحنلا نع الضف فرصلالوصأ نم آريثك عمج هيوبيس باتك
 يف ال ىدص ينزاملا في رصت نأ ( هتمدقم نم 37ص ) <« بضتقملا  رشان

 . فرصلا لئاسم نم هي وبيس باتك

 ةيتوص ةسارد عقاولا يف وبفءباتكلاعوضوم ىلع لديال ناونعلا اذه

 جراخلاثيحنم ''"نيرشعلاو ةعستلا (ءاجطلا فورح وأ) مجعملا فورحل

 .لادبإلاو بلقلاك ةيتوص ضراوع نم ا ضرعءيامو ةيتوصلا تافصلاو

 نع ثيدحلا ىلإ ( فاكلاو ءابلاك ) فورحلا ضعب يف ينجنبأ قرطتي دقو

 فولأملا بيترتلا « ةعانصلا رس » يف مجعملا ةفورح ينج ”نبا بتتر» )١(

 رصن ىلإ بسني يدلا بيترتلا وهو « (خلا ج . ث . ت . ب .ا) ةقراشملا دنع

 فسوب نب جاجحلا هفلك اممح )ء ”يناو دعلا رماعم نب ىنحي وأ ياللا مصادع نبا

 « ةباتكلا دنع اهبف هايتشالاو سابتلالا لوزيل طقنلاب فورحلا زيممت يفقثلا

 . ( ٠١٠ ص « باتكلا نم لوألا ءزجلا يرشان ةمدقم نم )
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 ىلصألا عوضوملا نع جراخ اذهو « وحنلا يف ضوخيف «ةلملا يفابلمع

 . باتكلا

 لحل )م 9

 , كءاقبهللا لاطأ  تممر » :باتكلا ةبطخ يف ينج نبا لوقي

 عيمج لع لمتشي ًاباتك عضأ نأ 0 كب هلهأو ملعلا عاتمإ نَسحأو

 مالك يف هعقاوم فيكو « اهبنم فر> لكلاوحأو « مجعملا فورح ماكحأ
 ندا انا وورد هدّكَوأو هعيبشأو كلذيف لوقلا ىّصقتأ نأو « برعلا
 ؛ ةيافكلا رق قوذ كلذ نم غّلبأ «هتئيشمو ''' هلوطو « هتنوعمو هللا
 ؛ةلاطإلاو باهسإلا كلذعم بنتجأ و ءةياغلا بصق هللا قيفوتيهيف زرحأأو

 نع هتيور امم اهنم فرح لك عبتأو انيفد رثأ وأ انكن نّمَضت ايف الإ
 ردقأ امءمهتلثم أو مهسيباقم ىلع هتؤذحو « مهتلجو " ' انباحصأ قاد

 دمحأ نب ديف نب س'رع' نب دحاولا دبع ركب يبأ ىلإ هجوم باطخلا )١(
 سخخلاةطوطخملا خسنلا ىدحإ2«(ب) ةخسنلا هجو نع بركس رع ”يد'زألا

 اوناك دزألا نم برع دبف وئبو .باتكلا نم لوألا ءزجلا وقّقحم اهيلع دمتعا يتلا

 ناك ( ينج ) هابأ نأ هذه ينج نبا ةمجرت ردص يف رم دقو « لصوملا نوئكسي

 . يلصوملا يدزألا دمحأ نب دهف نب نايلسل ايمور اك ولم

 . لّضفلا : لأوتطلا (؟)

 ىلع يبأ هذاتسأك بهذملا يرصب ينج نبا ناك دقذ « ةرصملا ةاحن دصقب (*)

 دق هنأ امك « نييفوكلاو بلعثو يئاسكلا نع لقنلا ريثك ناك نإو « يمرافلا
 . (ال-(؛4 ص «© صئاصخلا رشان ةمدقم رظنا . يدادغب وه ام وحنلا يف ىرب

 (و) وحنلا يف صوصن مودل



 يف فورحلا هذه لاوحأ ركذأو . كضرغل هر كديال ارجل

 و اهروبجب ماكحأ و «اهفانص أماسقتاو "يضر ادا اهدحر اع

 | و الخفو اهيحصوب م" ”'اهوخرو اهديدشو

 )١( فررحلا جراخم دوصقملاو . كتلاسّملا وهو < جرادما عمج جرادملا .

 [ ؛١ه؟ هيوبيس نع ًالقن | (14--58 ) هباتك يف ينج نبا فرعي (؟)
 يرحي نأ ”سّفنلا عسدم'و هعضوم نم 'داّعالا يدع يللا فرحلا هنأب رووح ا
 تحد يذلا 9 هنأب سومبملاو © توصلا يرحيو داتعالا يذقني ىتح هعم

 يرج عم فرحلا ريركت نكي ثبحي سفنلا هعم ىرج ىتح هعضوم نم اّعالا
 ءاخلاو ءاحلاو ءاهلا يهو < فرحأ ةريشع هدنع ةسومهملا فورحلاو . توصلا

 . روهجت فورحلا قابو ؛ ءافلاو ءاثلاو نيسلاو ءاتلاو داصلاو نيشلاو فاكلاو

 هقطن بحصي يذلا وه :هز«مل روبجلا نأ نوثدحملا تاوصألا ءاملع ىريو

 , ) لثم امظتنم ًازازتها ةرحنحلا يف نيدتوصلا نيرتولا زازتها نع جتان نينر

 0 بحصي م ام وه مهدنع 7016155 سومبملاو . ةسئنرفلاو ةيزيلحتإلا يف

 براجتلا تنهرب اك «ةببرعلا يف ةروهجلا فورحلاو.( م ) لثم نينرلا اذه لئثم
 ةسومهملا فورحلاو ؛يون ملغ عظ ضزرذددج ب : يه « ةثيدحلا

 الو ةروهجم تسل ةزمهاو ؛ ه ك ىف ط ص ش س خ ح اثات : يه

 ةرهاقلا « ةئلاثلا ةءبطلا ) سينأ مهاربإل « ةيوغللا تاوصألا » رظنا . ةسودبم
 .الوهو ."١ ص(“ ( 95١

 [ 1٠00/7 هيوبيس نع القن ] ( 55-7١ ص ) هباتك يف ينج نبا فرعي (؟)
 يذلا هنأب وخرلاو « هيف يرحي نأ نم ”توصلا عنمي' يذلا فرحلا هنأب ديدشلا
 تاوصألا ءاداع هلوقي امو قفتي وخرلاو ديدشلل فيرعتلا اذهو . توصلا همف يرحب
 تةعفدجرحلاّنم ءاوهلا هيف جرخي يذلا وه م!ووزوع ديدشلا فرحلانأ نم نوثدحملا
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 يذلا ود ؟فعم60© يكاكتحالا وأ وخرلا فرحلا نأو 2« ( م ) لثم ةدحارح
 0 ) لثم ىنطالا دنع جراب ءاوهلا همف كتح

 مجلاو فاكلاو فاقلاو ةزمهلا ىهو منام ىح نأ دنع ةديدشلا فورحلاو

 ةوِخرلاو ةديدشلا نيب افورح كانه نإ لوقي وهو . ءاملاو ءاتلاو لادلاو ءاطلاو

 امو . واولاو مملاو ءارلاو نونلاو ماللاو ءاملاو نيعلاو فلألا : اضيأ ةبنا يهو

 5 هدذع ةوخرلا يه اهلمق يتلاو فورحلا هذه ىوس

 د تاب ةزمهلا:يه ةثيدحلا براجتلا تنهرب اك ةديدشلا ةببرعلا تاودصألاو
 يراجفنالا اهتوص طلتخيف ةحصفلا ةيبرملا جلا امأ؛ةيرهاقلا ماو ىق ك ض ط
 تاوصألاو . مجلاشيطمتب ءامدقلا همسي ام وهو اهتدش نم للي ف.فحلانم عونب
 ح هاف ظ ث د ش صز س : يه ةقيدحلا براجتلا تلد م ةوخرلا ةيبرعلا

 دنع ىطالا يوضع ءاقنلا مغر هنأ ءارلاو مملاو نونلاو ماللا عم ظحاليو . غ خ

 نود ءاوهلا رمي ذئنمحو « جراخلا ىلإ هنم بارستي ًابرشسسم هل سفنلا دحم جرحا

 فصيو . ةوخرلا تاوصألا زي يذلا فيفحلا وأ ريفصلا نم عون يأ ثدحي نأ

 ءاهاع نم نوثدحملاو « ةوخرلاو ةديدشلا نيب اهنأب فورهلا هذه انيأر اك ينج نبا

 نبا اهملإ فانفأ دقو . 1 ةلامسلا وأ ة ةعئاملا ت تاوصألا اهتومسب تاوصألا

 تد لأ ىلا براحتلا ةلقل نآلا كلد يف "تبلا عبطتسن ال نككاو ًق نيعلا ينح

 « سينأ مهاربإل « ةيوغللا تاوصألا » لك اذه يف رظنا . قلحلا فورح ىلع

 يد نباو © 4-44 ص ف ءاملاو واولا نع هثيدح رظناو . 978 و ؟ال_7 ص

 فلآلا ريمعب اضيأ وهر.ةوخرلاو ةديدشلا نيب ىلا فورحلانم امهريتعي انيأر يك

 وأ ةدشلاب فورحلاك فصوت ال تاكرحلاو « ةليوط ةحتتف دا فلأ نككلو « اهنم

 . اهب ام وأ ةواخرلا

 - ل



 (ع»رإ) هه 5 20 . ىذا فق
 4 اموتهمو اهبطوغضمو ءابك رحتمو اهنكاسو « امحتفنم و

 0( هو

 اهفرحنمو

 )١( ص ) هباتك يف ينج نبا لوقي 070٠- [ ) 7١هيويس نع آلقن 105/9[ :

 داضلا يهو ةءبرأ ةقيطملاف . حاتفنالاو قابطإلا ىلإ رخآ ماسقنا فورحللو ه

 عفرت نأ قابطإلاو . قبطم ريغ حوتففف كلذ ىوس امو . ءاظلاو داصلاو ءاطلاو

 ؛ ًالاد ءاطلا تراصل قابطإلا الولو . هل اقْطْنم ىلعألا كنحلا ىلإ كناسل رهظ
 امعضوم نم سسل هنأآل « مالكلا نع داضلا تجرخلو ؛ ًالاذ ءاظلاو ؛ انيس داصلاو

 تم دع اذإ |[ لقتنت يأ ] لوزتف | داضلا ريغ ] امريغ [ فرح ] ءيِش
 الإطباق  ءاطلا نأ اذه ينج نبا مالك نم ذخؤيو . « [ فرحلا كلذ ىلإ ] هيلإ

 يأ « ( الثم رصم يف نآلا قطنت امك ) ةقبطم هات ال ةقبطم ًالاد هرصع يف تناك

 اثم رصم يف نآلا داضلا ىطنت ام وحن ىلع ءاطلا نوقطني اوناك هرصع لهأ نأ .
 نم ذخؤي نككلو ©« ثح ىلإ جاتحت ةلأسم هذه ؟ نذإ داضلا قطنت تناك فيكف

 ؛ ماللا نم ةبيرق تناك اهنأ داضلا جرحت هباتك نم رخآ عضوم يف ينج نبا فصو
 جرخم سارضألا نم ايلي امو ناسللا ةّفاح لوأ نمو » : ( ه+ ص ) لوقي

 بناجلا نم تئش نإو « نعآلا بناجلا نم اهتفّكلكت تئش نإ كنأ الإ « داضلا

 رسبألا « .

 . ١-” س < شماحلا « لب امف ١١6 ص رظنا . مملاو نونلاو

 كلذو « ءاهلا وهو4<توتبملا فورحلا نمو » :(4 ص ) ينج نبا لوقي (+)

 . "© ءافخلا و فعضلا نم اهمف امل

 - بحصي يذلا يأ« !م(هروا ب ةيزيلحنإلا يف هنع رسعن ام وه فرحنملا (4)

- 



 (١ م 0 و

 ءا 6 اببرشمو

 . امهالك نم وأ ناسللا ىناج دحأ نم سفنلا جورخ هقطنح

 "قدتْسم' اتيحات ىفاجّتتو <« توصلا عم هيف فردني ناسللا نآل « فرحنم
 امو نيتحانلا كنيت نم توصلا جرخمف 2« تودصلا ىلع طاهضارتعا دنع ناسللا

 . ©6 ماللا وهو < اهقئوفأ

 نم | اهنمو : ( 405/9 ) لوقي يذلا هيوميس نع لقان اذه يف ينج نباو

 عم ناسللا فارحنال توصلا هيف ىرج ديدش فرح وهو « فرحذملا [ فورحلا

 « ةديدشلا فورحلا ضارتعاك توصلا ىلع [ فرحلا ] ضرتنعُي لو « توصلا

 ناسالا فرط نآل ةوخرلاك سيلو < تومصلا اهمف ”تددم تش نإو . ماللا وهو

 'ىّشيحان نم نكل و4 ماللا عضوم نم توصلا جرخي سيل و . ههضوم نع ىفاجشي ال

 ةوخرلانيب ماللا نأ فيك ًاضيأ رسفي لوقلا اذهو.« كلذ قيوف ناسللا قدتسم

 . ىضم ايف ١١ ص يف شماهملا مجار . ةديدشلاو

 يف نأ ملعاو » : ةبرسملا فورحلا نع ( /م ص) ينج نبا ثيدح اذه )١(
 يهرب امج ارجع للموت نورلا ىف قلق" ©: ردك ايف روج كف روع
 عيطتست ال كنأل ؛ ءايلاو لادلاو ءاطلاو مجلاو فاقلا يهو « ةلقلقلا فورح

 'ىتحلا وحن كلذو < طغضلاو زفحلا ةدشل كلذو « توصي الإ ابسملع فوقولا

 فورح ةبرسملا نمو . ًاتيوصت دشأ برعلا ضعبو ؛ 'جرخاو 'طلخاو 'بهذاو

 « لو'ألا طئغضت طّغضت' مل اهنأ الإ « خفنلا وحن اهيلع فقولا دنع اهءم جرخي

 فورح امأف . ًاتيوصت دشأ برعلا ضعبو ؛ داضلاو لاذلاو ءاظلاو يازلا يهو

 جرخي يذلا توصلا نإف |[ ىضم ايف ١١ ص يف يناثلا شمالا مججار ] سلا

 - خفنك سيلو « ”التستم' جرخي امنإو 2« ردصلا توص نم سيلو « سفن“ اهعم

- 



 و

 كلذ نسور" هنت و اييلتع ب ورع ”"اهوركمو ايروسمو

 عمست ال ام فورحلا نمو.داضلاب ةهببش ءارلاو . داضلاو لاذلاو ءاظلاو يازلا ح
 نيعلاو ةزمهلا يهو « ًاذّفلنمت دحي لو طّضممي' لل هنآل « هانركذ امم (كثيش دعب
 فقولا يف اهعم عمدت يتلا فورحلا هذه عسيمجو . مملاو نونلاو ماللاو نيغلاو

 رخآ توص يف كّذْنخَأ نآل <« ترصلا كلذ لاز اهتلصوو اهتجردأ ىتم « اتوص
 كلوق وحن كلذو « اتوص لوآلا فرحلا عابتإ نع كلغشب لارا طش فروع

 اهدنعتوملا رصحت ال كلذ عم كنأ الإ“ "نظف او ”هلضيفخاو 'هازحأو اهاذخ'

 .:"ِ مملاو نوذلاو ماللاو نيغلاو نيعلاو ةرمغا م هانإ هارصخ

 «ءارلا وه رركملاو . هاء ب ةيزيلحنإلا يف هنع رعي ام وه رركملا )١(

 « ريركتلا نم هبف امي ركثعتي ناسلالا فرط تيأر هيلع تفقو اذإ كنأ كلذو»

 . ( 78 ص « ينج نبا )

 هبق يرجي ديدش فرح وهو < رركملا اهئمو » : ( هلا ) هيوبدس لوقيو
 هعضوم نع ىفاحت يأ ] توصلل ىفاجتف « ماللا ىلإ هفارحناو هريركتل توصلا

 وهو . هيف توصلا رحي مل رركي ملولو . ةوخرلاك |[ هيلع ضرتعي ملف توملا

 مجار.ةديدشلاو ةوخرلا نيب ءارلا نأ فبك اضيأ رسفد لوقلا اذهو . « ءارلا

 , ىضم امف ١١ ص يف شماحلا

 نيغلاو ءانخلا يهو « ةعبس ةيلعتسملاف » : ( 7,١ ص ) ينج نبا لوقي (؟)

 ىنعمو .ضفخنف فورحلا هذه ادع امو . ءاظلاو داصلاو ءاطلاو داضلاو فاقلاو

 « قابطإ امالعتسا عم اهيف اهنم ةعبرأف . ىلعألا كنحلا يف دّمصات نأ ءالعتسالا
 نيغلاو ءاخلا امأو . [ ىضم ايف ١١0 ص يفلوألا شماهلا مجار ] اهنركذ دقو

 . « اهالمتسا عم اهيف قابطإ الف فاقلاو

 . ةلفتُسم' : تاءارقلا بتك ىف ىمست ةضفخلملا فورحلاو
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 هيف '' ىق_رتغأ اباب اهنم فرح لكل دعب ايف درفأ مث ... ... اهسانجأ نم
 فتلعو ةئكضو هتدايزو هتّيلصأ نم « مالكلا يف هفّرصتو هلاوحأ ركذ

 ركذ باتكلا اذه يف انضرغ سيلو . هيلإ هريغ بلقو « هريغ ىلإ هبلقو

 « ةفللا عيمج باعيتسا ىلإ دوقي ناك كلذ نآل «ةفل م فورحلا هذه
 هيف ضرغلا امإو « باتكلا اذه انْدَمَع هيلع سيلو « دج لوطي امم اذهو

 ةغوصم يه يتلا لكلا ةينبأ نم ةعزتنم وأ ةدرفنم فورحلا لاوحأ ركذ

 فيلأت ىلع اًئيشف ائيش كلذ '''ورقأو « اهسفنأ يف لوقلا نم اهصخب امل اهيف
1 5 

 ه

 هةهسو « تثتارثأ © 4 5 قورحلا جرادم نود « مجعملا فورح

 )١( بعوتسأ : قرتغأ 1

 ع
 هو.

 . مْيَقنَتَأ : ورقأ (0)

 ىح ًادوعص هيلي ايف للا ىصقأ نم « جراخملا بيترت ريغ ىلع يأ (ع)
 فورح داربإ انممَمْحَأ دق انك اذإف » :( 5. ص ) ينج نبا لوقي . نيتفشلا

 «جراخملا بدترت ريغ ىلع ينعأ « روبشملا فيلأتلا نم سانلا يديأ يف ام ىلع مجعملا
 هنإف«جراخملا بيترت ىلع اهتقاوست انل مناع كلذ سيلف « افرح افرح اهارذك ذو

 . « ث ت ب |! فيلأت ىلع اهئارقتسا ىلإ دعب امف دومن مث « نابملا يف حضوأ

 ىلع ( جراخملا يف عباتتلا يأ ) دارّتطالا يف اهمتارم ىلع فورحلا ينج نبأ ركذيو

 طن ر ل ض ي ش ج ك ىق خ غ ح ع ه فلألا ةزمهلا : بدترتلا اذه

 ينج نبا لوقي كلذ ”بقعو .و م ب ف ثاد ظ س رز ص تد

 وهو « اهدعصتو اهقاذم ىلع فورحلا بدترت وه اذهف 8١ ( : ١ - ه0 ص )

 - ال ةفلاخ'و « بارطضاو لّدخت هيفف نيعلا باتك يف اهدترت امأف . حيحصلا

 باسو



 دبع رج اخ

 « فصنملاو « صئاصخلا : ىنج نبا هبتك ام رهشأ ةثالثلا راثآلا هذه

 .ينمزلابيترتلا يف هيوبيس يلي يفزاملاف ؟ هنع لقنلاب ًأدبن اذهو « ينزاملل

 ركب يبأو (ه180 ةنس ىفوتملا ) دربملا نع انامز رخأتم ينج نباو
 ( م7507 ةنس ىفوتملا ) يجاجتزلاو ( ه 717 ةنس ىفوتملا ) جارسلا نبا
 صئاصخلا هيباتك مهيلع مدقنس اذه عمو؛(ه١77ةنسىفوتلا )هول اخ نباو
 كلذو ؟ مهراآ نم رات نأ لبق امهنم راةخنف « بارعإلا ةعانص رسو

 .باتكلا اذه نم دحاو عضوم يف ينج نبا نع ةلوقنملا صوصنلا نوكتل

 دهشي يذلا باوصلا وهو« هيلع هباحصأ هالتو هيوميس هبّسقر ام افنآ هائمادق-

 5 « هتحصد هل لأتلا

 « باتكلا » يف درو امك هيويبس بدترت قباطي ينج نبا بيترت نأ مقاولاو

 . ( 0٠هإ9 قالو ط)

 ج ك ق غ خ ه ح ع : وهف ينج نبا هبيعي يذلا نيملا باتك بيترت امأ
 .ةرمبلاي او م ب ف ن لر ث اذ ظ تاد طز س ص ض ش

 دادغب ) شيورد هللادبع هرسثن يذلا لوألا ءزملا يف نيعلا باتك ةبطخ رظنا

 .( ١950

 مس



 يف درت يتلا باوبآلا نم وهو :يناكملابلقلا باب صئاصخلا نم انرتخا دقو
 ؟«فصنملا »نم اهانرتخا يتلا صوصنلا بقع هب انيتأو « فرصلا بتك

 ةعانص رس رود يتأي اذه دعبو . يفرصلا ينج نبا ثيدح لصتي اذكهو
 1 مجعملا فورحل ةمدوص ةسارد ائلق 5 وهو« بارعإلا

 . هيلي نّمف دربملا ىلإ انيت أ ينج نبا نم انغرف اذإف
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 « فصخنملا » نم صوصن

 فاورجلا لمشي ال وبف 2 لاعفألاو ةنّكمتملا ءاسألاب ”صاخ فيرصتلا )١(

 ةينبملا ءاسألا ضعب ءاج - فورحلا هبش يف ةلغوملا ةينبملا ءامسألا الو
  ًالصأ فقولا يف تديز انأ ريمضلا يف ةريخألا فلألا - اقتشم

 يف هيلع نوكت ام دح ىلع لصولا يف اهظافلأ نم أريثك يرجت' برعلا
 . '” ةعبرأ تادايزلا عاونأ - دئازلاو يلسألا - فقولا

 1 ل هقورح ددع نوكي م : لاعفألاو ءاوسألا با : نايثع وبأ لاق

 ؟ لصألا ىلع ''' هيف دازب امو لصألا
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 فورحلا ركذي ل ل :لاقُيف لاسُي نأ اذه يف ام لوأ ؛ حتفلا وبأ لاق
 ؟ كلذ يف ببسلا امو ؟ لاعفألاو ءامسألا عم عضوملا اذه يف

 نمابلصأ يررُيل لاعفألاو ةامسألا لّثي نأ َدّصَق امنِإ هنأ باوجلاو

 اهلا تكاناوفوزعع »هواش .اال-م/١ 01(

 . لاعفألاو ءامسألا يف : اهف )١(

 سام



 حصيال فورحلاو . ضعت نهيق ىف 1 1 ونرش ما اهدئاز

 وحن تاوصألاك يه انإو؛ لوصألاةلووجب اهنآل«قاقتشالا الو فيرصتلا اهيف

 فرعي ال اهنال « '"' لعفلاب لثمال فورحلاف . هوخونا مروا هك
 ( ىتح) وأ(دق) وأ( له ) نا : لئاق كل لاق واف . قاقتشا امل

 تنكوًالا# هتلاسم تناكل « كل

 ىلإ ابلقنت نأ الإ « قتشمب سيل هنآل لدم ال هوغو اذه "نإ : هل لوقت
 نم هيلع يه م يقوراطال "لقفل امور دوج دل احبج

 فرفإ 1-7-2

 )١( ماللاو نيعلاو ءافلا يهو يفرصلا نازيملا فورحي يأ : لمفلاب .

 فورح لمفلاب دوصقملاو . ( لاثم ) ةماكب ناقلعتم ( لعفلا نم ) (؟)

 ىبس اك ىفرصلا نا زيملا :

 )*( ةلماعم لموُدع هب تسمم نأب ةيمسالا ىلإ ةيفرحلا نم فرحلا تلقن اذإ
 هليوحت بجو فرحلاب ةممستلا تدرأ اذإو . ”يفرصلا نازيملاب هنزو زاجو مسالا

 ىرخأ اواو اهتقحلأ مما تراص اذإ 95م ( "ول ) ف « ءاممألا مص ىلإ

 اذه . حوتفم فرح اهلبق واو هرخآ مسا برعلا مالك يف سيل هنأل « دادشلتق

 رعاشلا لوقب هيلع دمشتسا دقو <« ( سس_موبإ» ) هيوبيس مالك :

 ) ليوط )

 ا ول باذأب اناع ”تنك ولو ول ىلع 'مالأ

 ( فيفخ ) 1 'يئادطلا دب ز يبأ ) رعاشلا لوقو

 هلع را ةنززب اني نإ" دك وك مار هرتخ كال
 - ىلعو.( نيعضوم يف ) ًأامسا تبل لاممتسا ىلع رخآ دهاش تيبلا اذه يفو

- 



 ريغ ًالوصأ فورحلا رخاوأ يف تافلأألا تناك ''' ام ىنعملا اذهلو
 انيس” (5 )ونا اهلا يق كلة دونا الوتر ا ونوم ةنلفتماال ع دكا
 ؛ىمرو ازَغو ىحرواصع فلأكةبلقنم امبيف فلألا نإ 'لقت ال؛ امههبشأ

 لوقي اك © برملا ضعب ناكو . لثءف“ نزو ىلع تلو 'ول نوكي اذه -

 ترزو ىلع هذهو « ( ءاول ) لوقيف اهب ةيمسقلا دنع ( "ودل ) زمهي « هيوبيس
 . ًاضيأ لف

 فورحلا ةيمست باب : بابلا اذه يف هيوبيس مالك نم ىرخأ ةلثمأ قوسنو

 واولا هيف ءاج اًممَف د : ( 8م ص ) لوقب . ( اهدعب امو 71/0 ) اههابشأو
 ءاطا عدتو <« ( اوه" اذه ) تلقف تلكقث هب ”تبمس ولف ؛ ( اوه" ) مومضم هلبقو
 روسكم هلبقو ءاج امو . نهاو مهأو امه" : لوقت < مهلا اباصأ نآل ةمومضم

 اننؤم تيمس نإو . ( وهأ) تلكقت اك هتلقث الجر هب تيم نإو 2 ( يه )
 «( اود اذه ) تلقل ( واذ ) الجر تبمم ولو .ركذم هنآل هفرصت مل ( وه' )ب
 ىلع ليلد اذهف « لام ظاوذ نااه : لوقت كنأ ىرت الأ ؛ ( ”لّمَف ) هلصأ نآل
 لملخلا اكو .”لّعتف ( ابأ ) نأ ليلد ( ناوأ ) نأ اك ”لَعَف ( ر'ذ) نأ

 لاق ال ابكيرحتب ال « نيملا نيكستب لعَتف نزو ىلع | وذ اذه : لوقب
 .( واوذ ) لوقتو ( اذ ) لوقت ؛ حتفلا ابلصأ نآل لاذلا حتفي « [ هيوبيس

 ؛حوتفم4بق ام ءاي هرغآ فرح مالكلا يف سيل هنآل « اهواي لّقثتف ( ي) امأو
 .« ( ول ) ةّلصقك اهتصقو

 فورحلا ةيمست باب ) 41٠0/4 و 74 7/١ دربمال بضتقملا رظناو
 . ( ملككلاو

 ةظحالم رظنا .ينج نبا مزاول نم مالكلا يف اهتدايزو . ةدئاز انه( اه ) )١(

 . 0١0511 يف نيرمشانلا

 4١غ ها



 : يأو يف وحن يف تربظ اك امهنوكسل اترهظل ةايوأ اواو اهلصأ ناكل اهنأل
 ىلع اك رع كلل ارا قوناذاع عقلا لف ن1 فق داو ركو
 تلق امك ( يم ) لرقت نأ بجول ءايلا نم تناك ول كلذكو ؛ ( اول ١
 تناك اذإ 'بلقت امإ اهنآل ؛ افلأ (وأ) واوو ( يك )هاي 'بّلقت لو .( ي)

 0 ل

 تافلألا نإ لئاق لاق ولو . ةبلقنم ةبلقتم نوكت نأ لطب اذبلف « ( دق ) لادو
 نم ةدايزلا فرعبافإ هنأل؛ آالطْبم ناكل دئاوز فورحلا رخاوأ يف

 مل كلذلف « ؛ اهيف كلذ فرعي الف « قتشت قتشت ال فورحلاو « ناقتشالاب اهريغ

 . عضوملا اذه يف فورحلا ركذي

 اهفيرصت نكمي يتلاو ةنكمدملا ءامسألا ينعي , ءامسألا ١ نامثع يبأ لوقو

 هّبش يف ةلغوملا ةّينبملا ءامسألا ديرب الو « سرفو لجر وحن ابقاقتشاو

 ذإو نمو أك ن 2 فورحلا مح يف ءامسألاكلت نأل فورحلا

 . فورحلااهتعر اضل اهيف كلذ ناك امإو «دقو لبو لك رخاوألا نكاوس

 اهوغو كانو فاو اذإ و ىتم يف فلألا نأ مواعمف « كلذك كلذ ناك اذإو

 اكو « كلذك الك و ىتح ىف فلآلا نأ ؟ وأو الو ءاب نم ةبلقنم ريغ

 ال ,فورحلا مح" يف يتلا ةينبملا ءامسألا هذبف . لب و لبك كو نم تناك
 .كلذك فورحلا نأ اك لعفلا نم لمت الو قش

 : نولوقي مهنآل « ( ( كنت )و اقيعم هلا هزه طعن ءاج نقاو

 ه3 تح



 آل «تعطق يأ تططق نم اهنآل , ( ) وحنو "٠" ناكملا. بلأ

 (كسل)و. ةفرصتم ريغ اهنأ هب دصقي ةينبم ( كيبل ) نإ يف نبا لوق )١(

 « هرابظإ كررت' لمف رامضإ ىلع بوصنم ةفاضإلل مزالم يس د نيس هيويدس دلع

 يف هيوسس لوقي . كي راذحاو كئيادعس و كتنانح لثم اذه يف يهو

 « هراهظإ كورتملا لعفلا رامضإ ىلع (صتنم ىنثم رداصملا نم ءيحيام بابو

 دعب ًانْكتحم : لاق هنأك « ( كينائح ) كلوق كلذو » : ( لاو (

 حا هدم الد ناض هنأل لمفلا اوفذح مهاككلو ؛ همحريل همحرتسي هنآك < نامت

 ذاعم )و ( هللا ناحاس') نكي م اك « ةفاضإ لاح يف الإ ىنثم اذه نوكي

 ”( رطلا ناحبس ) فرصتي م فرصتي ال ( كيناتح ) ف . نيفاضم الإ ( هللا

 (ليوط) : ( دبعلا نب ةفرط وهو ) رعاشلا لاق . كلذ همشأ امو

 انهم قاكتناقا ”كئتتفأ ودتك" أ

 نمت نو اوركأ "رك دي ةللاج
 املك : لاق هنأك « ننحت دعب اننت : دارأ هنأ ةينثتلا ىنعم نأ ليلخلا معزو

 . كتمحر نم رخآب ًالوصوم نكملو « "نعطقني الف كلنم ريشو ةمحر يف 'تنك

 «(كيدعس)و( كسل )كلوق امأو ... ... (كيدعس) و ( كيبل ) كلذ لثمو

 تريخَأ اذإ كلوق ةلزنم ًاضيأ وهو « ( للا تاحمس ) بصتنا اك اذه بصتتاف
 ( للا ناحبس ) نأ اك« فرصتت ال ( كيبل ) نأ الإ « ( ”ةعاطو امس )
 كلذ: :ليصتفاو ا . يا فرصتت ال ( هللا كادعق )و ( هللا كرتمحع )و

 هلوقب دارأ هنأك : ران تسي ووش هلو ككل : لاق هنأك ( كئيراذح )

 رمأ يف كتبجأ املك : لوقي هنأك « ةباجإ دعب“ ةباجإ ( كيدعس )و ( كيبل )

 معزو نعم يم اديكوت ةدشأ ةمنثتلا هذه نأكو < بيجم' رخآلا رمألا يف انأف

 كل كلوقك ةفاضإلا يف ظفللا اذه ىلع ءاج هنكلو < دماو مما ( كيبل ) ) نأ سنوي

 - مانعم# انآل « ( كلاوَح ) ةلزنمب ةينثت اهنأ لياخلا معزو . ( كيلع )

 ت7 أع -ج



 كلذك و. ''”كرمع نم ىضمو عطقتا ايف : هانعم ( طق هتلعف ام ) كلوق

 . ها « ( نانح ) نولوقي -

 كيدعسو كيبل ىنعم نع ةرشابم كلذ بقع رخآ باب يف هيوبيس ثدحتو
 لجرلل لاقيهنأ بامطتخلا وبأ اثادحد:( ١707 ١1ا/١/5 )لاقف هنم انقتشا امو
 . اذكو اذك ىلع نالف "بَل دق : هنع علقي الو هقرافي ال ءيشلا ىلع موادُملا
 ةودناد ةدعاسملاو باملإلاو . هدعاسو هرمأ ىلع انالف ”نالف دعسأ دق : لاقيو

 هنأكف ؛؟ هعبات دقف هدءسأ اذإو « هقرافي ال وبف ءىشلا ىلع ”بلأ اذإ ؛ ةعباتُمو

 (ب”رق' : لاق دقف « كيدعسو كسل : لاقف « نالف اب : لجرلل لجرلا لاق اذإ
 . « مالككلا يف لمعتسي ال ناك نإو « ليات اذبف . كل ”ةعباتمو كنم

 . 77-580 [م دربملل بضتقملا رظناو
 .يفنلاب "صتخت و« ىذم ام قارغتسال مضلا ىلع ينبم نامز فرظ : "طق )١(

 اهيفو . نيملا نيكسقب لمعَسف نزو ىلع ىهف « ”مّبطق يأ "طق“ نم اهقاقتشاو
 قشمد ط تح ١1اج -١اإلوه ص ةرهاقلا ط ) ماشه نبال ينغملا رظنا . تاغل

 .( ١5١ ص

 ةاردو ِق يربرحلا لوقب . نامزلا نم لبقتسُم امل ءطق لامعتا أطخلا نمو

 مهماهوأ نمو» : 1١-١4 ص « ( 1807١ جزيمل ) « صاوخلا ماهوأ يف صاكوغلا
 هيناعمضراعتل أطلا شحفأ نم وهو“( "طق هداكأ ال ) مهو ”نفلا اذه يف اضيأ

 نامزلا نم ىمم امف طق ةظفل لمعتست برعلا نأ كاذو . هيف مالكلا ضقانتو
 . ًاديأ هكأ الو طق هتلك ام : نولوقيف « لبقتسُ امف ًادّبأ هظفل لمعتست

 ”تططق نم هنأل ؛ يرمع نم مطقنا ايف يأ ( طق هتماك ام ) مهوق يف ىنعملاو
 ةعاجش نم رشي امفو . هفرط مطق يأ -مَلدقلا طق هنمو « هّتعطق اذإ ءينلا

 عْطق“ اقااف . طق“ ضرتعا اذإو "دقت ىلتعا اذإ ناك هنأ هذع للا يضر يلع

 يهو « ءاطلا ةدادشم هذه "طق ةظفلو . ًاضارع هعلطق "طّقلاو « ًآلوط ءيشلا

 . « ذنممو ”ثيح لثم مفلا ىلع ينبم مسا
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 )١(اعم

 ؛ دمك فورملا هبش يف مسالا ناك املكو . ريثكلاب كلذ سيلو « فرصتملا

 . دعب | فيرصتلاو قاقتشالا نم ناك

 .ضقت لو . "لصابتسيلو «ةدئازف فقولا يف ( انأ ) يف فلألا امأف فق

 ركذملا ةراشإلا مسا ريغصت نإ نويفرصلا لوقيو . ريغصتلا : ريقحتلا )١(
 وه ( يذ) وأ ( هذ ) ثنؤملا ةراشإلا مسا ريغصت نإو ؛ ( اًيذ ) وه ( اذ )

 (6) ريغصت مقاولا يف ( انت ) ف « ركذملا ريغصت عم سدللا ةيهارك ( امنت )

 ( يتلا ) ريغصتو ؛ ( اًينّكللا ) وه ( يذلا ) ريغصت نإ نولوقيو . هذ ىنعمب
 ءامسألا ريقحت باب رظنا. يتلاو اًمتللاو اًمتللا دعب : جاّدجعلا لاق « ( اًدسّدللا ) وه
 دربملا بضتقملاو ( ١؛ء-رسو/؟) هيوييسل باتكلا نم لك يف ةمبمملا

 .( دك عواإا» )

 امانعم يف اهريغل ةفلاخم ءامسألا هذه نأ معا ٠ : ( 7807/9 ) دربملا لوقي

 .هملإتأموأ ام لك ىلع ابعوقو ىنعملا يف اهتفلاخم نمت ... ... انفنل سيوكاو
 وحن نيل فرح اههدحأ نيفرح ىلع اهنم مسالا نورك 'نأف ظفللا يف اهتفلاخم امأو

 ابلئاوأ تكرثتف « ريغصتلا ” ةهج اهب فلوُنَخ ءاممألا هذه ترّدغص' اذإف . اتو اذ

 ”ي”رثعولو«اهنم رغَصملا ىكرمي" الف ةمالع اهنأل ريغصتلا 'ءاب تقحلأو ؛ اهاح ىلع
 ”لدت تناك ام ىلع لدت اهرخآ يف فلأ تقحلأو؛4 ليلد ريغصتلا ىلع نكي مل اهنم

 الفت ةمهبملا ريغ نم هرّئغَصُأت مسا لك نأ ىرت الأ « ةمهبملا ريغ يف ةمضلا هملع
 . « ريثتن'هو مهني رادو سئيكلف وحن هتلوأ

 ةملصأ اهنكلو « نيبرصبلا دنع ةدئاز ( نأ ) يف نونلا دعب يتلا فلآلا (؟)
 - تاسارد هانباتك نم4 نبه صيف « انأ بضل لعل رظنا . نييفوكلا دنع

 تيد ب



 ةينبم اهنآل ةرمضملا ءامسألا ىف لاحم اذه , قاقتشالا_لّبق نم اهيف كلذ

 ءاهبه ذيو اهليزن لصآولا ناك ثيح نم اهتدايزب انيضق نكلو ؛ فورلاك

 لوقت كنأ ىرت الأ . فقولا يف ةكرحلا نايبل قحلت يتلا ءالا بهذي اك
 فلاب بتكي « ''' «كير انأ يفإ »:ىلاعت هللا لاق اك ( ديز انأ ) لصولا يف
 ا "” ققارلا لع تيت افرونع ظقللا ققلألا تسيل و «.نوتلا دعب
 ناييبل فقولا يف قدحلت ىتلا  ءاملا طوقسك لصولا يف فلألا طوقس

 تنأو تفقو اذإ ( همر ) لوقت كنأ ىرت الأ ؛ لصولا يف  ةكرحلا

 (انأ ) ىف فلألاذ . ( لجر اي .مارإ ) تلق تلصو اذإف« ( مارا ) ديرت

 ةرسكلا تنمي اك فلآلاب ةحتقلا تنّيبو ؛ اهلثم ةدئاز ( همرا ) يف ءاطاك
 نم نأ هيوبيس هاكح ام كلذ لثمو . فلألل ةرواحي ءاطلا نآل « ءاهلاب

 .فلألاب ةكرحلا نيبيفء(لاق )ديرب وهو ( الاق ) فقولاف لوقي نم برعلا
 , فلألاب اهونّيب اك ءاطاب ةحتفلا اونّيبف« ( هنأ ) فقولا يف اولاق دقو
 . لصولا يف ةطقاسامهاتلكو

 (رفاو) "'؛ رعاشلا لوق امأف
 '؟”امانكلا تيرّذت دق ادْيَمُح يفوق, رعاف ةريشعلا فيساأ

 يأر انحّجر دقو « (نانئمل ةمتكم - ١5594 توريب ) « ةيبرعلا ةفللا هقف يفح

 ىرخألا ةيماسلا تاغللا يف انأ رئاظن ىلإ ًادانتسا نيبفوكلا

 )١( هط ؟١ا.
 . فقولا يف اهقطن بسح ىلع تبنك يأ « « فقولا ىلع تبتك » (؟)

 . يمالسإ رعاش « يلكلا لادن نب ثيارسح نب دسم وه (©)

 . دجلا غولب نع ةيانك « هتورذ ”تولع : مانسلا تيرذت (4)

 ٠ ١( )وحنلا يف صوصن -148-



اك ام ّدح ىلع لصولا يف هارجأ هنإف
 اذه 00 ""فقولا يف هيلع ن

 (زجر) : مجنلا يبأ لوق
 0( م ع

 ١ يرعش يرعشو مجنلا وبأ انآ

 . هب تعمس يذلا يرعشو : يأ

 نوكت ام ّدح ىلع لصولا يف اهظافلأ نم ًاريثك برعلا ترجأ دقو

 هيودملس ىكح : رعشلا ةرورض يف كلذ ءيحي ام رثكأو . فقولا يف هيلع

 ةزمطلا فذحو « ( ةثالث ) نم ءاهللا حتفب ( هَعِنر هثالث ) برعلا نع © ص سة

 )١( ص يف ؟”شماهلا يف الق 5 بهذملايرصب وهو )ينج نبا دهشتسا ١75 (
 لصولا يف ( انأ ) فلأ ادم ىلع هيلي يذلا يلجعلا مجنلا يبأ تببو تيبلا اذه
 ىف (انأ ) فلأ تابثإ نإ نوبفوكلا لوقي نكلو < فقولا يف اه'دم ىلع اي'رج

 ةدئاز تسيلو ةماكلا نم اهنأ ىلع لملد لصولا .

 «© ”يضرلل ةيفاكلا حرش دهاوش نم نوعمسلاو يداحلا دهاشلا وه اذه (7)

 يرهش يأ“ ةربشلا ىلعةلالدلل وه امنإ أدتبملل ربخلا ةرياغم مدع نأ ىلع هب دبشتسا
 ةنازخلا ف يدادغبلا لوقي . رخآ ءيش ال هسفنب فورعملا روهشملا يرعش وه نآلا

 ديهشتسا » : ( 4189/١ نوراه ط ح م١/45 ةيفلسلا ط < 01١/١ قالوب ط )

 ٠١[ ةعقاولا ] نوقباسلا نوقياسلاو ه : ىلاءت هلوق دنع « فاشكلا » بحاص هب

 <« يرعش يرعش :يف اك“ م,ئفصو ك غلب و مهلاح تفرع نم نوقباسلا : دارملا نأ ىلع
 مجنلايبأ عاقيإ ”عصو . هتحاصفو هتعاربب تعممو هفصو كفلب ام يرعش : يأ

 فورعملا كلذ انأ : ىنعملاو . لايكلاب هراهتشاو ةّيفْصو عون هنكضتل ًاربخ

 . « ةحاصفلاب فوصوملا وه يرعُسو « لاككلاب فوصوملا
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 اهّدرب نأ ابكر ح اذإ هسايق ناكو ؛ ءاهلا ىلع ابتكر ح ءاقلإو ( ةعبرأ ) نم
 دشنأو . كلذ ىلع لصولا يف ابكرت فقولا يف ءاه تناك امل اهنأ الإ « ءات

 (زجر) : ًاضيأ هيوبيس

 ايدضالا نافل, بع امض

 كقولا ف نوكيا اذإ ليفت اذهو ب ملا قيتخا( "تق الا ادير

 ىلع اصر « لصولا يف كرحتم هنأ فقولا يف '"' نينكاسلا عاّجاب ْمْعْيِ
 اولاق اذه ىلعو . نانكاس لصولا يف عمتجي ال هنأ مولعم هنآل ؛ " نايبلا
 كفراكف: قف اب دلاخت# اولاقاولضواذإف 6( ”لعتمت ىف)و( ”دكاخ)

 الإ « ليقثتلا ليزي نأ بصنلاب ( مخضألا ) يف ملا قلطأ اذإ هليبس
 "" ةرورضلل فتولا يف هاري لصولا يف هارجأ هنأ

 )١( اهملع فوقوملا ةددشملا مملا انه نينك الاب دوصقملا .

 . لصولا يف كرحتم هنأ نابب ىلع (اصرح : « نايبلا ىلع ًاصرح » (؟)

 نم برعلا نمو » : ( )11/١ رعشلا لمتحي ام باب يف هيوبيس لوقي (ع)
 'ملبف رعشلا يف ناك اذإف . لصولا يف اهلقثي الو اهملع فقو اذإ ةملكلا لقت

 « ( الكتلتك ) و ( امس ) رحن فقولا يف هلاح ىلع لصولا يف هنورْجُ
 : ةبؤر لاق ... لصولا يف هوتدثأف « فقولا يف هنولقثي دق م+أل

 اًمخضألا قلخلا بحي ”كَّض

 . «داضلا رسب ( محلا ( موضعي لاقو . اهحنفو ةزمحلا ركب ىو رب

 ( ردصلا : لكذكلا  ةزافملا : بسلا )

 - تدروثدح«( +١4 ص ) ةبّور ناريد يف ةعبرأ تايبأ عبار تيبلا اذهو

 هدأ اي اج



 ( زجر) : هلثمو

 يرمتنشلا حرس دقو . ينج نبا ةياور يف 5 ( امخض ) ةبوصنم ىلوألا ةماكلا ح
 دادشُمي امب اميبشت ةرورض لصولا ين دادشف ( مخضألا ) دارأ » : هلوقب تيبلا
 ىلع فقوف ( ”مخضألا ) لاق ولو . ”مظعأو ”ربكأ اذه : لبق ذإ فقولا يف

 نع ملا تجرخ فلألاب ةبفاقلا لصو امل هنككلو « ةرورض هيف نككت م ملا
 ةةيوبيس لثم كلذلو . !يهيلع ال فلأآلا ىلع فقولا نآل « فقولا مكح
 (اًمشْشفلا) وةزمحلا رسكي (اًمَخضإلا ) يورو.( الكلك )و ( ايسس ) ب

 نادودحوم ( "الّعف )و ( ةالَعفإ ) نأل ؛ هتباور ىلع ةرورضلاف « داضلا رسككب

 نآل « ةزمهلا حف يف ةرورضلا امنإو . ةبادحخو ”بتز'رإ وحن ًاريثك مالكلا يف

 ىلإ هيسنو « ةقيللا متظعو ةّمْلا فرب ًالجر فصو . دوجومب سيل *العفأ
 كنإو»: "لجو رع هللا لاق ؛ ةثجلا متخض 'درب' لو ؛ كلذ ىلإ ةراشإ مخضلا

 نم : بزرإلا ) . «ءاوم مشضلاو مظعلاو « | ؛ ملقلا ] « مظع ىلخ ىلعل

 ( مظعلاو خبشلا هينامم نم : "بدخل . ريصقلا هبناعم
 نكلو«( 748 - ؟88/؟ )هباتك نم رنخآ عضوم يف تثيبلا هيوبيس دروأو

 ىف هيوببدس دهشتساو . دّنسلا وه ءادسلاو « ( مخض ) مصوم ( ادب ) مضوب

 ( زجر ) : ةبّور لوقب ًاضيأ عضوملا اذه
 اًندج ىرأ نأ ”تبشخ دقل

 اًبصخخأ امدْمَب اذ انماع يف

 : دسأ ينب نم لجر لوقبو « ( اب'دجت ) دارأ
 ”لبشع وأ ءانمجاو ل زاس

 ًاضيأ عوضوملا اذه يف رظناو . يلاتلا شماهلا يف تدملا اذه لوانتذسو

 يضرال ةيفاشلا حرسشو 4 مهاد ١الا/ ص < ينج نبال « بارعإلا ةعانص ريس ه

 . 09/7 ينج نبال صئاصخلاو ؛ سل ١-عردإ؟
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 لبيع وأ ءآايتتحو رلزإبب

)١) 

 .اكلكلا ع هاون ئ

 .هترثك وهتعسإ كل هطبضأن أن م رثكأ اذهو."لكلكلاو لّبيعلا:ديرب

 ًاسينأتو ًارامظتسا هيلإ جامي ام قوف ههابشأ نمو هنم ركذأ ىذلاو

 داريإ ىلع هباتك يف دمتعي ناكام ًاريثك هيوبيس نإف « رئاظنلاو لاثمألاب
 ةريشعلا فيس انأ » : هلوق رعاشلا ىرجأ كلذكف . اهب سناوُل رئاظنلا
 . فقولا يف هارجم لصولا يف ؛ ينوفرعاف

 لع اههيف دازي امو « لصألا يف اهددع نوكي م٠ نامثع يلا لوقو

 تاذهو . قباسلا شماحلا يف انلق اك لوألا تيبلاب هيوبيس دهشكسا )١(
 ثمح ) هن ص)) هرداون يف يراصنألا ديز وبأ اهاور تابيأ ةعبس نم ناتيب

 :هدعب اع الإ يناثلا تدبلا ىنعم متياالو 5 ”يدسألا دئارم نب روظنم ىلإ كتلسس 5-5-5

 "لو رتانفثت نس اعق'اومأو لك كلا ىلع اهاوبمأ 001

 يلصي بهار يفك عقوم

 . نأك ربخ ريخألا تيبلا يف ( مقوه) ف

 لزاب ةقانو لمج : لاقي « هينس_ مسات ىف كلذو © علط ريعبلا بان لزب )
 : اهاوبم 3-3 ةديدشلا ةسحنلاو ةعد ريسلا ةفانلا 9 لبسعلا | هدددش 8 ماندو

 نم ريعبلا نم ضرألا باصأ ام : تانفثلا - ردصلا : لكلكلا - اهبعوقو ناكم
 عج « سلم" : ”لاز - ةنفثأ عمج يهو ؛ كرب اذإ هيلجرو هيلبك رو هردص

 ) ءاسلم يأ ء”الز
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 (دئازلا)وءماللاو نيعلاو ءافلا( لصألا ) هلوقب ديرب ام هن أ عا ؟ لصألا
 قم داقلاف6 بر )كلوق هللذ ناك 0
 ( يرض ١ لاسم زاضف# فأل ءالاو# ةثعوارلاون# لعقلا ءافةيرق
 .ثلأثلا لصألا ماللاو « يناثلا لصألا نيعلاو «لوآلا لصألا ءافلاف « لَعف
 وأ ةماكلال وأ نم ءاملاو ءارلاو داضلا ع داز ام لكف « كلذ تدن اذإف

 الو نيع الو ءافب سيل هنأ ( دئاز ) ىنعمو . دئاز وهف اهرخآ وأ اهطسو

 دعب تلدل ةماكلا نم فرزذح' ول هنأ ( دئاز ) مهوقب نوُنْعي سيلو . مال
 (براض ) نم فلآلا نأ ىرتالأ ؛اهيف وهو هيلع لدت تناك ام ىلع هفذح

 فذحلا دعي لعافلا مسا ىلع لدي ل ( ب_رض )تلقف اهتفذح ولف « ةدئاز
 تفذح ول « (بورضم ) مهوق كلذكو . فذحلا لبق هيلع لدي ناك اي
 هيلع لدي اك لومفلا مسا ىلع ًالاد ةماكلا نم يتب ام نكحي ملواولاو يملا
 دعب اههيشأ امو ةماكلا هذبب قطنلا نكي نكي لب « هلاكب (بورضم )
 . ملعت اك عنتم نكاسلاب ءادتبالاو , ةنكاس اهدعب داضلا نآل ؛ ميلا فذح

 ةرمطاقاو | "يارغتما | لوو لوا وما ترعى ةيزراتل
 هلاثمو « كلذ نم ءيش ( برض ) يف سيل هنآل « دئاوز ءاتلاو نيسلاو

 يفةدايزلاو. لِعفَي هلاثمو« ةدئاز ءايلا ( "ب وطي ١ كلذكو . لَعفتسا
 هرخآ يف ةدايزلاو.لوعف هلاثمو «ةدئاز واولاء( بوٌرض )كلوق هطسو
 لوصالاف . نالَعف هلاثمو «نتدئاز نوئلاو فلألاف « ( نابرض ) كلوق
 يف اضفل هنيعي دئازلاب ظفليو . ماللاو نيعلاو ءافلا لاثملا يف اهب لباقي

 ناكل ةثالثلا دحأ ناك ول هنآل ؛ مالالو نيعالو ءاف هب لباقي الو « لاثملا

 ب !ةهها



 نق نافا# لونم 20 يورش ١ ق لوقت كنا ىرتالا : ارنا 3غ
 . ةدئاز اهنآل اهنيعب بور ض يف تناك يتلا واولاب لوعف

 نيعلا لاللا يف تررك نيعلا وهولوصآلا نم يناثلا رركت نإف
 ءازإب امال َلّعَف نم نيعلا لقثتف « لّعف ( بر ) يف لوقتف « هئازإب
 .لاثلا يف ترّرك ماللا وهو ثلاثلا لصآلا رركت نإف . بارض نم ءارلا
 ال نيئمالب لاثملا يف تئج « للعف ( بب رض ) يفلوقتف « هئازإب ماللا
 ,لاثلا يف تررك امهالك نالصآلا رركت نإف , ناءابا بب “رض )ىف ناك

 امالو انيع تدز « لّمّلْعَف ( بربر ص ) يف لوقت “ اههيتلك ماللاو نيعلا
 تحف الإ يرغلا ءالكف راركت ءانلاو.: كابو ءاز: تريوص قا قةذ اكل
 : زجارلا لاق «ةّدشلاو ةيهادلا يهو « ( ”سيررم رم ) وهو دحاو

١ 
 رسيررم رم  ةابدح ةيهاد

 5 3 مه 2 (« و سها

 نم هنال « ليعفعف لمفلا نم هلاثم 5 هانءم يف تمررم رهو

 «ابتقاوش رومآلا ب'ادحو » : سومافلا يفف . ةقاش : ءابادحأ )١(
 . نطدلاو ردصلا لوخدو رهبظلا جورخ بدلا لصأو .« ءابادح ايتدحاو

 كددقو . سيرمرم نع بلقنم اتيرمرم نأب مزحي ل ينج نبا نأ ظحال (مز

 نأ ىرت الأ ر : لوقت ذإ ( ه١ ) « صئاصخلا > يف ًاضيأ ظُفحتلا اذه مزتلا

 «باتككلا» بحاص ريغ ىكحو ؟ سيرمرم يف الإ تين هب تأب ل ءافلا ريركت

 ع اهنم تل دْنأ اك «نيسلا نم الدب ءاتلا نوكتت نأ ديعبلاب سيلو ؛ تيرمرم ًاضيأ

 ه١ ل



 هافلا ترركتف « ةّدشلا ىهو ةسارملا

 ( زحر) : رعاشلا لوق نم ديز ربأ هدشنأ امفو « ( تس. ) يف

 تالّمكلا ينب "للا لتاق !

 ,تاننلا ”رارشر عوار يا "نبأ وارث
 .تانكأ. .:لو  ةاتنعل ريغ

 وهو هبلإ هزاتحي الصأ تيرمرملل دجن انتإف : تلق نإف . ءات نيسلا لدبأف
 دقدنإ انلقنأ ىلإ اناعد يذلا وه اذه: لمق'[ تاين الب ةزافملا : يأ ] ”تأرّملا
 اناره انعم نأ الواو. سريرمرم نيس نم ًالدب تيرمرم يف ءاتلا نوكت نأ زوحي

 .«تابك أو تاّنلاو "تس يف كلذ انلق م« ةّتملا نيسلا نم لدب ءاتلا نإ همف انلقل

 نع ( ١9١-١78 ص ) « بارعإلا ةعانص ريم » يف ينج نبا ثدحت دقو

 اذه هثيد- درون نأ لمق نكلو . هماكلا مال نيسلا نوكتت نيح ءات نيسلا بلق

 ( داصلاو يازل!كل ذك و ) نيسلا جرخمف ؛جرحملا اتيراقتم ءاتلاو نيسلا نأ ظحالن
 كلذكو ) ءاتلا جرخعو « ( ىلفسلا ) ايانثلا ىوُفو ناسللا فرط نيبامم

 .( 108/9هيوبيس ) ( ايلعلا) ايانثلا لوصأو ناسللا فرط نيب ام ( ءاطلاو لادلا

 ةوخر اههالوأ نأ يف تافلتخت امهنأ ريغ 2« سمها يف ًاضيأ ءاتلاو نيسلا كرتشتو

 مهاربإل « ةيوغللا تاوصألا ه رظنا . ةديدش اههتيناثو ( ريفصلا فورح نم )

 . ( نيسلا نع ) 58-16و ( ءاتلا نع ) ه١ ص « سينأ
 .(داصلاو يازلاو ) نيسلا ىف( ءاطلاو لادلاو ) ءاتلا مغدّدت نيجرخلا برقلو

 (ىمللل م اذ )كلوقب نيسلايف ءاتلا ماغدإل لثم دقو ؛ 4154/5 هيوبيس رظنا
 نوعّمستي ال : ديرب ( نومّمسسي ال ) مهضعب ةءارقبو « ىلاس تبهذ : يأ
 "تءاجوو يف نيسلا يف ءاتلا ماغدإ تاءارقلا بتك ةلثمأ نمو . [ م تاّفاّنملا ]

 انلحمس نأ وه ماغدإلا اذه يف ثدح يذلا لكود»4( ١4 فسوي ) « ةراّمس

 - ىف نيسلا ةبهباشملا لك تهبشأ اذهبو « ةوخر تحبصأف ءاتلا عم رورملاب ءاوبلل

 - قالا



 .(8١مص“« روكذملا عجرملا ء«سينأ مهاربإ ) « ماغدإلا '”متف“ اهسمهو اهتواخرح

 نيسلا بلق نع « بارعإلا ةعانص رس و ف ينج نبا ثيدح ىلإ نآلا يقأنو

 نيسلا نم ءاتلا تلدبأ دقو » : ( 1؟-19/1١1ص) لوقي . ءات ( ةماككلا مال يهو )

 سيدسقلا نم اهنأل «”س'دس اهلصأو . ( "تس. ) ددعلا يف موق يف كلذو « امال
 اوبلق مهنكلو ؛ ”ةئدس' : اهريقحت يف اولاق كلذلو « سيمختلا نم ةسمخ نأ اك
 اك سومهم فرح كلذ عم يهو « البق يتلا لادلا نم برقتل ءات ةرخآلا نيسلا

 اتيراقتو ءاتلاو لادلا تءمتجا امهاف ؛ (تادس ) ريدقتلا راصف «ةسومبم نيسلا نأ

 تراصف ءاتلا يف ءانلا تمغدأ مث < سمحلا يف اهقفاوتل ءات لادلا اوادبأ جرخملا يف

 ىلع تأرق ؛ رخآ عضوم يف نيسلا نم اضيأ هاتلا اولدبأ دقو . ىرت اك ( “تس )

 «( ةروكذملا ةثالثلا زحرلا تايبأ ) : ىرحم نب دمحأ سابعلا يبأ نع نسحلا نب دمج

 يأ] ةدايزلاو سدحلا يف اهايإ اهتقفاوا ءات نيسلا تلدبأف ؛ سايكأو سانلا : ديري
 :ىنعم يف'تيمخ : اولاقو ... ... جراخلا رواحتو | ةدايزلا فورح نم اهذوك

 : ع ءان نيسلا اولدبأف « سيسخت

 . ةالعسلا ونب محل لاقيو < ةاظنح نب عوبرب نب ورمع ينب ءاجه يف تاببآلاو

 ةالعسلا جوزت ًارمع نأ اومعز مهنأ كلذو . "نجلا ةرحاس وأ لوذغلا : ةالعسلاو

 .( 7الال صك« ددرد نال قاقتشالاو ؛ ١49 ص « ددز يبأ رداون ) نيئب اهدلوأف

 يف اهببسنو 1417(4و ٠١4 ص ) هرداوت يف ةثالثلا تاسألا دير وبأ ىور دقو

 ءانفع أ. (يلهاج رعاش وهو « ”يركلشيلا ) متق'رأ نب ءابلع ىلإ لوألا عضرملا

 . فيرظ يأ سّئيَتك عمج ( تايكأ يف لصألا ) سايكأ . فيفع عمج
 تيكسلا نال لادبإلاو بلقلا باتك ءانلاو نيسلا بقاعت يف اضيأ رظناو

 6«( #١9١١ توريب ؛ 4. 1813! معم رشفاه ىءقحتب < « يوفللا زنكلا » 4 |

 قيقحتب) يِجاّجْزلا مساقلايبأل رئاظنلاو ةبقاعملاو لاديإلا باتك و؟ 4١-58 ص

 بيطلاي أل لادبإلا باتكو ؛ ه5-ه4 ص ١559(« قشمد «”يخونتلا نيدلا زع
 ١595١ ( 1168/١-1١8. قشمد < يخونتلا نيدلا زع قيقحتب ) يوغللا
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 عال
 . ةماكلا هذهل ريظن الو نيعلاو

 معلا اذه يف رظنلل ضرعتي نم رثكأ نآل « عضوملا اذه تطسب امإو
 ؛ اهي داري ام ةقيقح الو اهيف ضرغلا ف رءيالو « دئازلاو لصألا عمسي

 . هيف نكمتملاو ءىدتيملا هتفرعم يف كرتشيل ىنعملا اذه نع تفشكف

 دفلل توكراام ةتمو ؟ ءانو هان حلب اهدا زن اًميق : نامثع وبأ لاق

 « دئازب الإ هب كتي الو مالكلا يف قّحلي' ام هيفو ؛ ىنعملل قّحلي ام هنمو

 . ةّئيشا هديب اودارأ ىذلا ىنعملا ىلع عضو هنأل

 ضرغلا فّرعو « تادايزلا عاونأ لملا هذه يف لّصف : حتفلا وبا لاق
 . كلذ ىلإ اعد يذلا امو 'تَديِز نأ يف

 )١( » لكمفو ليللمفأ هنإ حماحمصاو سيرمارم يف ءاررفلا لاقو «
 سيلو . مفعف© لزلزو رصارص ناكل 3مالمفو آل فقعف ناك ول : لاق

 حرمش ) « لوصأ ةثالث لاك دعب الإ فيعضتلا ةدايزب محن ال اًننأل ؛ ءيشب لاق ام

 ةيفاشلا ىلع يغرلا ١/ ( . ) 8عمتجملا ديدشلا لجرلا هيناعم نم : حمحمصلا
 ًاديدُش ماصو ”تاوص : رسصارص - حاولألا ( .

 ه١١



 قاولاف ه1 قرض )و " ( مارك )هنو ريتك قاطالا ف فوق اف
 .رفعجي ناقحلم امهو ؟فرصلاو ةرثكلا نم اممنأل ناتدئاز ابيف ءابلاو

 دي وتم مدح ةنتار هيقاواولا + * ل وذوت تالدكوا "وللا 2 تي يل - 2 6

 : رعاشلا لاق . ءاطملا ريثكلا لحرلا : ري مه : و فصنخملا 01(

 ( ليوط )
 ارثوك ,لئاقملا نبا كوبأ ناكو "بط ”ناو'رم نا اي ”ريثك تنأو

 : ( 191/9 ) هيوبيس دهاوش نمو . « ةنجلا يف رهن : ًاضيأ رثوكلاو
 ( ليوط )

 رمصاع رذؤب سحق ل هدد 4
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 ارثرك ”نوئعادي ليللاب اوُجَلدَأ اذإ
 ) ضر عمج تاضارأ نأ م لأ ممج دل (

 تلاق . داصلا ببلص : لاقيو « ليوط : بهلس » : 4/س فصنملا (؟)
 : ةزحارلا

 ”يفالكنلا ”ثلفلا فت و ةكمأ
 'براسلا ماعّتنلا ”لثثم ”ةملحمو

 'بلاحلا ا|اهيف راحت امتغأو

 ها © "بهذ "للكو 2 ماس اعاتما

 ةئاملا ىلإ نيعبسلا نيب ام وأ  تداز ام ىلإ نومبرأ اه وأ لبإلا نم ةمجحلا )
 ( ضرألا يف هبجو ىلع بهاذلا : براسلا - اهنوثد ام ىلإ وأ

 : مجنلا وبأ لاق . ريغصلا رهنلا : لردجلا 00 ع فصنملا )0

 - (رحر)

 بس أعه



 ٠'عّرجو مكي ءانببهلةقحلم اذه يف واولاف «مجلا رسكب لودج :ليق
 ل (ع) <ه

 ؛قدزرفب ةقحلم ةدئاز هيف ءايلا « '"' عّدّيَمَس كلذ نمو . " علبهو
 «كل هطيضأ نأ نم رثكأ اذهو 3ك ودفن كلذكو: للف ةلاثمو

 ل لودجلا نلثم لودجلا م ين ادت" -

 قاحلإلل تديز دقو « ةدئاز هبف راولاف « لدج دام نم ىتتشم لودجلاو

 « ربدلا هنآل«ةدئاز همف واولا :لودجو »:(مه[١فصنملا) ينج نبا لوقي . رفمحي

 يف نيثدْحْملا ضمد لاق دقو . ةّسحلاب هنوهبشيو يكولتلاب هنوفصي ام ًاريثك مهو

 ( زجر ) : هفصو

 ررولعاذملا .ةّبحلا لثثم "بانت
 لودجلاف .ليدجلا ءيش هبشأ ةّسحلاو .لثتفلا ةدشو تدخلا يط : لادإاو

 يف رعش وأ مّدأ نم لبح : ليدجلا ) . « ياولتلاو لدا ىلإ ىنعملا يف عجار

 ( ريعبلا قلع

 :ةديسع وبأ لاقو .ليوطلا وه: ”يعمسألا لاق : عرجمه »: لاي فصخنملا (؟)

 . « نابجلا : هريغ لاقو . قمحألا وه

 . ( سوماقلا ) روُجْتْنحلا مساولا ملقتللا مظعلا لوكألا : علما (0)
 ءاهلا هذه تتبث نكلو « هلوأ يف ءاه ةدايزب علب ةدام نم هقاقتشا لصأ يف وهو

 فانكألا اًءطوملا يخسلا فيرسلا مركلا ديسلا هبتاعم نم :عادسمسسلا (":)

 . ( سوماقلا )

 . ( سوماقلا ) ديدشلا لجرلاو دسألا : سلك 'وادنقلا (؛)

 ع5هم١ 



 . سايقلا هيلإ وعدي ام هرئاظن نمو هنم ركذأ امو

 يف ءايلاوءدومعو زوجع:يف واولا ينعي ««دمالن وكي ام هنمو» : هلوقو

 اههبشأ امو هذه ذب / .جارسو باتك :يف فلألاو ءبيضقو ''' بيررج
 يف دملا ىلإ نوجاتحيام ًاريثك مالو ؛ اهب ريثكتلاو توصلا دادتما الإ

 الأ . هيف توصلا نيلل وأ « هوفذح دق ءيش نم اضوع دملا نوكيل مهمالك
 :رعاشلا لوق وحت دملا فرح مزلأ دق ليوطلا نمشثلاثلا برضلا نأ ىرت

 (ليوط )

 انوع نوفانست اودع لو هكر ودص انع_نامغنلا ينب ,اوميقأ

 55007 وبأ دشن أ ترخآلا لوق وحغَو

 (ليوط)

 "'يكح مأ قلأ لام_شيعلايفو ٌدهازأ ةايحلا يف نإ كْرْيَعل

 : ديز يبأ رداون يف ىلع يبأ ىلع هتأرق - "'رخآلالوق وحنو

 « ناب'رلجو ةبارذجأ ج ةزنأ ةعنوأ را دق ”لايكم »و : بيررخلا 01(

 . ( سوماقلا ) « يداولاو « ةعرزملاو

 بالود مرن يف ( جراوخلا ءامعز مظعأ ) يرطق اهلاق ةديصق مالطم (؟)

 ا سلاف دربملل ىلماكلا )

 .(9١١ص)ديز يبأ رداون يف اك «يلظنحلا فوعنب مّيَيس' نب بابضآ وه (*)

 وهاب



 ليوا
 لاود بوطخلا نأام كلذك ءمبتلمحو مهتيبر اب ينوزجأ

 ( سوءرلا ) يف واولاو ( كح ) يف ءايلاو (لاود ) يف فلآلا هذبف
 , اعاقت مال وف طوع نوكتل بتركلا اذه كهذا از ووقذأ 1| ىكبت
 . ضورعلا لهأ هفرعي امِإو « يفاوقلا مع يف نيبم اذهو

 ؛ مهمالك يف عاستالا ىلإ ةجاحلل وءتادملا هذه تديز ام هوحنو اذبلف

 ىلإ رطضي اذهو « ةريثكلا ظافلألاب دحاولا ىنعملا نع نوربعي دق مهنأل

 . مالكلل ةرثكملا دئاوزلا ىلإ جيتحا انبه نمف« عاستالا

 لخد ينلا نيونتلا وحن هب ديرب « <« ىنعمال قحلي ام هنمو » ؛هلوقو

 )١( ةيفلسلا ط ح ؟١/971 قالوب ط ) ةنازخلا يف يدادغملا لوقي 46/9 -

 ةلوادم" ءيشلا تلواد ردصم : ريسكلاب لاو"دلاو » : ( 4/1 نوراه ط

 هرداون ىف ديز وبأ هدشنأ ام نيبجولاب يرو رو . ردصم مما : حتفلابو « ًالاودو

 ديو ءيشلا لوصح : لوادتلاو . ( تدملا ) يلظاحلا فوع نب عسبس نب بابضل

 نم مهنمو« اهتضو لادلا حيتفب ةل'ودلا مسالاو . ىرخأ ةرات كاذ دي يفو ةرات اذه
 "تراد لثم مايألا تلادو ؛ برحلا يف حتفلابو لالا يف مفلاب ةلوأدلا لوقي

 ىنعمو ًانزو « .

 ريخألا فيفخلا بيسلا ( زجعلا رخآ يف ) ةريخآلا نليعافم نم ف ذّح (؟)

 وأ فدرلاف.( ”نلوُمعَف ) ىلإ لقست' يتلا( يعافم ) تراصف « ( نتل )
 ًاضوع راص فذحلا اهيف ثدح يتلا هذه نليعافم َفِلُأ لباقي يذلا دملا فرح
 . فوذحملا ءيشلا نع

 م ١من



 ( اديز ) و ( ديز ) وحن يف ءامسألا يف نكمتلاو ةفخلل ةمالع مالكلا
 العقلا لمعلا تءاح الإ عاملا قؤرحج كلذ نمو ( كقول
 نوكي فنرأ حلصي هنأ ىرتالأ ؛ أرقيديز : كلوق وحن نينامزل حلصي

 امف ًارقيس هنأ هب دارب نوكي نأ حلصيو « ةءارق لاح يف هنأب هنع ؟رابخإ

 دتقو ؛ قونلا رض تال تديز از +( فلا كلذ نمو لتقتس
 رانهظإ و فوصلا دل كدوو امنإ © ةيدتلا فلآ كلذ. قمو“ اهركذ ىكف

 نأىرت الأ ؛ ىنعملل ديز ات اهوحنو ءايشآلا هذهف . بودنملا ىلع عجفتلا
 نوكت دق ةبدنلا نأ الإ « دتازلا كلذ لاوزب لوزت ىنعملا كلذ ىلع ةلالدلا

 . ديزاو : لوقت  فلأ ريغب

 هنأل « دئازب الإ هب ملكتي الو مالكلا يف قّحليأ ام هنمو »: هلوقو

 ( رقتفا ) هب ينعي امنإف « « ةئيهلا هذ اودارأ يذلا ىنعملا لع عضو

 لام ىلع الإ هب قطني ل ظفللا اذه نم يضأملا نأ ىرت الأ . هوحتو
 (ريقف) مهوقو . هلوأ يف ءاتلاو ''' ةزمهلا يهو هل ةمزال ةدايزلاو « لعتفا

 اذه . فيرظ وهف فارظ لثم ( نقف ) هيف اولاق دق اوناك مهنأب دهشي
 يق وهف يق اولاق دق اوناك نإو « ( لحق ) و ( لوف ) نم هب صخأ
 دق اوناك اذإو .( لعف ) لنوكي نأ ليعف باب نإف ؛ ريِدَق وبف رَدقو
 امهتعءانغتسا( َعَدَو ) الو ( َرذَو ) اولوقي لو ( عدي )و ( رْذَي )اولاق
 ابسن عراضااو يضاملا نيب نأ عم « "'' هيوبيس لاق ام ىلع ( كرت )ب

 )١( ؟.للو س'5م/؟ (0) . لصولا ةزمه ينعي ,

 ؤم١ 



 ءاج هيلع ناك نإو - ( فك ) اولوقبالو ( ريقذ ) اولوقي نأف « ابيرق
 نم ريثك ءامسألا هذه ىف ناك نإو « لعفلاو مسالا نيب ام دعبل ؟ نا

 . مسالاب هنم هبشأ لعفلاب لعفلا نإف « لاعفألا ماكحأ

 اذه يف ( دش ) اولوقي 0 « ةدايز البهب قطني مل ( ّدَتْشا )كلذكو
 فوفو: " ءصاصنم تاتك ف افاكح هينق دي زانأ نأ لع "*" ىتملا

 :هيوبيس لاق.هب اوئيجي ل نإو ( تذّدش ) هيف اولاق دق مهناك ( ديدش )
 + يخت قع راح انا ؤتفتسا اكو فددشو فرعت نعاسفا و رقتفاب ا ودعتما
 "و دئازب الإ هنم يضاملاب قطني مل اضيأ ( رامحا )نأ ديرب

 ءاج هيلعو « عف ّر نع عفتراب اونغتسا اك : اضيأ هيوبيس لاق . راملاو

 لعف نم يقايامنإ ليعفو « ليعف ( عيفر ) مبلوق نأ ديرب . ( عيفر )

 مررك وهف مارك وحن

 مهعمسأ لو « لعفا هنزو " ( لجرلا ىوعْرا ) مهلوق كلذكو

 )١( ١ل "دتشا ىنعم يف "دش اولوقي / يأ : « ىنعملا اذه يف دنس اولوقي «

 فنرأ اك ( ديدش ) فصولا اهنم نوكيل لّدمف نزو ىلع ًامزال دشت اولوقي ل يأ

 ) فيرظ ) اهنم ءيحح ( فارظ ( .

 « ةغللاو وحنلا بحاص « يراصنألا تباث نب سوأ نب دبعس ديز ويأ وه ()
 رداصملا باتك و. ( باتكلا اذه نم ١١ ص يف ) انلف اك هيوبدس هنع ذخأ دقو

 هتافو تناكو . ( ه» ص ) تسربفلا يف ميدنلا نبا هل اهرك ذ يتلا فيناصتلا نم
 .ه ل6١ هنس يف

 5 واو همالف . هنع هعوجر نّسح و لهجلا نع عزن : ءاودعرا ىوعرا 6
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 مال نآل ؛( تّيعر ) ظفل نم سيلو ؛ ةدايز الب هنم ىضاللا اوامعتسا

 سيلو .ىرت آ؟ اهروبظا واو ( ىوغأرا ) مالوءاي ( تْيعر )

 ل ا ىوعرا ) نم 2( ىوعّرلا )
2 

 (قوع) ةلزنع واو اهؤاب

 ( تاززامشا ١و ( 'رَطقا) و ( ”تبنلا راطقا ) مبلوق كلذكو

 الإ هب قطني مل ات هوحنو اذبف . " ماللا ريركتب الإ اهوادعتسي م

 ايسعثرلاو ىودعأر لا : ةدممع يأ لاق : ىودعأرلا 5 5 ,71/ع فصخلا )1(

 . لصألا يف ءاب همالف . « ظفحلاو ةياع"رلا نم

 هيقتيهاقتا : لاقي . علا ةّيقّتلا يه ىوْقتتلا » : 7/2 فصنملا (؟)

 ء 6 ”يقفو ةاقتو " ةسقتأ و ىوقت هبقانيا هاقتو « « ءاقنتا

 ام نأل ؛ ءاي اهيف تيلق دقو . لصألا يف ءاب ىوقتو ىرعر نم لك يف واولاو

 كرتنو « اما تراك اذإ ًارار بلقت هءاب نإف ءأب همال امم ىَدْمَف نزو ىلع ناك

 بلقت ام باب اذه ه : ( ءم6/؟ ) هيوبيس لرقي . اتعن ناك اذإ !متئمه ىلع هاي

 (بمسا تناكاذإ ىنمف كلذو . مءالاو ةفصلا نيب لصافُمل اواو ءايلا هيف

 اذإو < ىوئتفلاو ىولع“رلاو ىوقُثتلاو ىتو'رشثلا وحن واولا اسبتاكم اولدبأ
 «ىوعرلاو تبتلك ) .« اًيرو ايزو اي'ادص وحن لصألا ىلع اهوك رت ةفص تذاك
 1/١ بضتقملا رشان ظحال ا5فيرحت اذهو <« قالوب ط يفق ءارلا ناكم لادلاب

 . ( لوألا شماهلا

 ترزو ينعي ) هيلع ينب امرو » : ( ؟«8-+غ15/9 ) هيوبيس لرقي (*)
 -”تلهتئفاو 'تنلّملفأ ىلع ءيشلا ءيحي دف هنأ امك“ هقرافي ملف ( لع'وَعلفا

 )١١( وحنلا يفصوصن مس 51



 ىدهتسلا | نكي ندم وغلا قع هيقلا نوطعسونف تال ةداؤب
 يف وه امنإ (حمالم ) ميلوق نأ ىرتالاو مومالك نم اطقّسم هنع

 عمج وه امينا ءاوس زنا عك عجال ( ةحّملم ) عمج سايقلا

 ( هّبشمم ) عج وه امنإ هباشم )و( حيت ) ال ابقلاف (جيرس ١
 عمجلا ءاج ال هو حيمس و والف اوقطن دق مهنأكف .( هش ال

 كل نع ةخحلبو 5 حيمس نع حمسب اونغتسا مهنأ الإ ءاييلع

 لاق نيس و اك سف هذع يتمم راص ىتح قع نع همشبو

 اوقطن دق اوناك اذإو . لامعتسالا يف ذاش وهو « ( حي ) مهضعب

 ام بارق ىلع (عدو) و ( َرْذَو) يف يضالاب اوقطني مو عراضلاب

 الا ندخل سيجا ولا عفافدكا لع عمجلاف « عراضااو يضاملا نيب

 . ةدايز هيف ءانب ىلع الإ مالكلا يف لمعتسي الو 2 ىنعمب هقرافي ال كلذ وحنو-
 رابب'او « ةدايزلاب الإ لمعتسي مل 2 تبنلا راطقاو تبنلا ردطاقا كلذ لثمو

 داولجاو . ىلاول ادا وحن نم تلطاولاعاو تاداودلجاو تساودعاراو . لمللا

 "راهياو . فحم ذخأو ىلو اذإ تينلا ”راطقاو . 'ريسلا هب دج اذإ : طاولعاو

 ة ا ل تراك 1و لقا

 مي ةعيرألا 0 "لاطقا

 ربملاو شحجلا : ابهمضو ءافلا حتفد « ولفلا . داقناو "لذ ىداولدا )

 ( ةنسلا اغلب وأ طف
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 حرش اذهف . هب مهئيحم لجأ نم هدحاوب اوئيجي نأ مّزلَي
 الن

 ءاجف ؛ لايلو هيباشمتو حمالمت اولاق مهارت الأ ١ : موإ؟ هيوبيس لوقي )١(

 وحنو .ةال الو ةخاحا ةروارقب الا, .نولككلا ىف لدفتسم ل اه ادع طنب

 .« ريثك اذ

 ىلع عوبضولا ألا 'زاجم هازاجي ... » : 408/+ بضاقملا يف دربملا لوقبو

 « لال لع ب روت يول نال بل ايل كا دكر قبال رق <: هلا نيل

 .« لبعافهو لعافم ىلع ناءمجنال رك ذو لو
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 !١( ةدايزلا فورح )س(

 . ةدايزلا فورح نم آدئاز هلعجت اما ؛ ناهثع وبا لاق

6© 

 فورح نع نامع انأ لاس 7” اعلا انأ تأ يكح 1 حتفلا وبأ لاق

 (براقتم ( : هدشنأف ةدايزلا

 نامُملا تيروه امدق تنكامو يِنبيشف نامسلا تيروك

 ,نيتعفد رعشلاف كتّبِجأ دق : نايثع وبأ هل لاقف ؟ باوجلا : هل اقف
 ليقو « ( هاسنت مويلا ) ظفللا يف اضيأ اهعمجيو . ( نامسلا تيوه ) ديرب

 واولاو ءايلاو فلآلا : فرحأ ةرشع يهو . ( اببينوُمَتْلْأَس ) اضيأ
 . ماللاو نيسلاو ءاهلاو ءاتلاو نودلاو ميملاو ةزمهلاو

 ديري « «ةدايزلا فورح نم ؟دئاز هلعجت ام باب » ٠ نامثع يبأ لوقو
 لكيف تناك ولو . ةدئاز نوكت عضوم لك يف تسيل ةدايزلا فورح نأ هب

 ...اهدحوفورحلا ددحل وءعضاوملا ديدحتىلإ جاتحا ال ةدئاز نوكت عضوم

 )١( هك دفملا .

 ينزاملا ذسات « دربملا سا.ملا وبأ وه (؟) .

 دا



 هاتلا لدبي“ نم برعلا نمو « قابطالا فورم دعب ءاط لعتفا ءات 'بلقآ ()
 لوألاو ؛ ( ربمظا) و ( برشا )و ( رَبَسا ) لوقيف اهلبق ام ىلع
 نمو < ( رجدزا ) لثم ياز دعب الاد لعتفا ءات بلق - رثكأو دوجأ
 ركذا وه ( ركذ ) نم لمتفا - ( رج"زا ) لاق اهلبق ام ىلع ءاتلا لدبأ
 اهيلعفي' مل ةاصفنم ءاتلا تناك نإ - دوجأ لوالاو « ركدذا وا رك”ذا وا
 دّيجلاف قابطإف رح دعب لعافلا هت تءاج نإ - ( كلت ضّبق ) وحنكلذ

 ءاتلأ هذه هلّيشي نم برعلا نمو ؛ ( يلجرب 'تاصحف ) وحن اهرابظإ
 لاصتا ةدش ىلع لالدتسالا : ( يلجرب ”طئصتحف )  لوقيف لعتفا ءاتب
 . 2١7 لعافلاب لعفلا

 و « ابلصأ نعلعتفا ءات هيف بلقت ام باب ازه ؛ نامثع وبأ لاق
 8 (عإ) و ( لاق) نم لعفلاب لكي ل5 َهَنَبلا لصألا ىلع اهب ٌملَكَمي

 : نيب ف هت اهو لعتفا تلق اذإ كنأ كلذو . لصألا ىلع نهوخن ناك

 كلو. لدم .هنف ءاتلاف+ءاظ وأ ءاط وأ اداض وأ اداص ءافلا تتاكو
 ويمسل» فيطقا ثرطقاو# _ رييطصم و ريططصيو ريطصا كلوق

 , مسو سلا/؟ (0)

 ه١58



 ير او: ”علطم " وهف ملطاؤ# برر طضم
 . حيحصلا مالكلا اذهف
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 يف الو « ( ربتصا ) ربطصا يف لاقي ال : لوقي ؛ حتفلا وبأ لاق

 هتباذأ اذإ سمشلا هئتررّهص نم لمتفا : ربطصا و : ؛؟/- فصنملا )١(

 , هغامد ىلع تمح اذإ هئتادّتخصو هلقرقصو هنترّبص لاقي . هيلع تمحو
 ( ليوط ) : رعاشلا لاق

 ليباعم ةعرصلا عوبارم نانفأب 2 اهمجارتقص ىقتا 'سمشلا تباذ اذإ

 ( ميرس) :رمعأ نبا لقو

 هأ 4م رسهص.دلا ف سمشلا ا

 : سهشلا تياذ . ( ه04 ص هناويد ) ًاروث فصي ةمرلا يذل لوألا تيبلا

 سمشلا عقو ةادش : تارقصلاو « ابنم زارحت : !هتارقص ىقتا . اهرح "دتشا

 ةم_ريصنملا ةلمم”رلا : ةميرمملا . عسبرلا رطم هباصأ : عوبرم . ناصغأ : نانفأ

 وهاذي 4 :قرولا وهو لكملا جوخأ زسقلا ليعأ ليش : ناغشألا فاد
 . دادضألا نم وبف « هًدقرو طقس اذإ رحشلا لعأ : [ضيأ لاقيو « انه دارملا

 «١غ7 ص 4( 1917توريب « رتفاهقدقحتب)« دادضألا يف بتك ةثالث » رظنا

 تيواكلا ©« مهاربإ لضفلا وبأ دمح ىرقحتب ) يراسنألا نبال دادضألا باتكو

 روذش يف ةغذلسلا :ىف ) يمعحألل رجشلاو تامنلا باتكو 2< 4.. ص 4( 6
 .08 ص“( ١51١؛توربب « ةمناثلا ةعبطلا“ وخ.ش سدولو رئفاه ىمةحتب « ةغللا

 ركاش دمج د_..>أ قيقحتب ) تيدكسلا نبال «قطنملا حالصإ » يف تيبلا دروو

 «(”برمعلا رثئاخد -965١ةناثلا ةءيطلا“ رمصع فراعملا راد4نوراه مالسلا ديعو

 . فيرحت وهو <« ( تياذ ) عضوم ( تباغ ) مضوب نككلو <« هال ص
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 . لصألا وه اذه نأ معن انك نإو « ( َعّيَب ) عاب يفالو ( موق ) ماَقيف

 ةرثك ىّمْحي ال ام .لامعتسالا ةضوفرما لوصالا نم ممالك يفو
 نايا ءاقلا فتاك 1 لصألا ىلع لعتفا ءاتب قطني“ لنأ يف ةلعلاو

 سيِئجت اودارأ مهنأ - قابطإلا فورح يهو  اهركذ ىتلا فورحلا

 أك , فرح نم فرح بيرقتب « هجو نم لمعلا نوكي نأو « توصلا

 نم اوادبأف + " ( ردزم ) ردطم يفو (قدزم ) "' قدصم يف اولاسق
 وهو لادلا نم برقي ابجرخم نم افرح  ةسومبم يهو  داصلا

 يفو ( تقص ) تقس يف اولاق اكو ؛ "' رّبَجلا يف اهقفاوتل يازلا

 عاجشلا لجرال لاقيو » : ( قدص ةدام ) حاحصلا يف يرهوجلا لوقب )١(

 هنأك* يرجلا قداصو ةلملا قداص يأ ؛ حتملاب ىدلصمت وذل هنإ داوجلا سرفلاو

 ريش قدنصم رذ عاحش : سوماقلا يفو . © كلذ نم كادعي امف قدص ود

 .( هلوأ رسكب يأ !

 8 رعاشلا لوق (؟١لم8ل ص 6 بارعإلا ةعادص ريس : يف ينج نبأ دروأ (؟)

 (ليوط) ىوحلا يذ كارت «ىلقلا لبق ىلا اذ عدو
 اردازمأ مارعملا نم ”ريخ ىتولقلا ةنيتم

 ,. ©6 أردصم ددرب , : لاف مث

 .٠ رحملاو ةعمطقلا : ) اهحتفو داصلا مصب ) مارمكلا . ضغملا : ىلقلا

 نإف (٠ 0 ) هيومدس لوقي . هن كاس اذه لدم ف داصصلا نأ ظحال (عز

 ذإ © لادبإلا نم منئتماف ءيمث اهنيب عقو دق هنأل « دست ل داصلا تكرحت

 داص وحن[ لادلا | امتوعراضد دق مهنكلو 0 يهو لادبإلا كارلا ناك

 . 5«مهص“«بارعإلا ةعادص ريم رظناو. « نسحأ اهمف ناسلاو ؛ ( "تنقادص )
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 اداص نيسلا نم اولدبأف «( قلص )” قلوس قون قيروض] " قويوع هس أك -
 ينو(ماع )/!اكيف اولاق كوب" ' فاقلاءالعتسا اهيفوذلا ءالعتسالابقفاويل
 قفاوتل ةرسكلا نم اهوبقف نيعلاو ءاحلا ةحتف اولامأف « ( متاح )متاح
 . ءاتلاو ماللا يف ةرسكلا

 نأ ىلع مهبهذم نم كل دي اذبف .دحاو هجو نم لمعلا نوكيل كلذ لك
 مبلوق وحن مهمالك يف عاب 2 عقواذهلو ًايوق اريثأت هدنع سيئجتلل

 ةداعإ اوهركف «مالكلا اودكوب نأ اودارأ ا ا"( اطل ”ناطخ

 '”قيقد ( قيولا يأ ) وه : انخيش لاقو » : ( قوس ةدام ) جاتلا يف )١(

 . ريعشلا نم هلْمج رثك لاو « حمقلا نم نوكيو . "وُمملقَلا تلا وأ ريعشلا

 . ©« ضيرملا ةغللتو « نالح.هلا ماعطو « رفاسملا ةدنع وه : هفصد يلا رعأ لاقر

 . فصاقتصلا عاقلا : قليلا (؟)

 ضعب يف ًاداص ”نيسلا هيف بلقدت ام باب : هناونع باب اذهل هيوميس درفأ (+)

 .( 88 -(؛؟ال/؟ ) ةدحار ةمللك يف اهدمب تناك اذإ فاقلا اهبلقت « تاغللا

 « ”يخونتلا نيدلا ”زعومقحتب )عامتإلا باتك يف يوغالا”ببطلا وبأ لوقب ()
 «رشلاب ىزاب يدلا وهو «ناطيل ناطيش وه لاقب » : لو ص < ( 151١ ىتثمد

 ن١ ىزلي ام يأ اذه ىب طلب ام : كلو نم

 . حضاو قاقتشاو فورءم ينعم اهل ( ناطيل ) اذه ةيناثلا ةاكلا نأ نكسستف

 .دعب امقينج نبا هركذبس يذلا ( مئن مئاج ) مهر ىلع اضيأ اذه قدصي دقو
 مئاج لجر لاقي » : ( هم-ه8 ص « رركذملا عجرملا ) بيطلا وبأ لوقي

 - اذإ 'نصغلا عان : كلرق نم « عوجلا فعض نم لياتملا : اومعز عئانلاو « مئان
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 ف أ وداعا ؛ رثكألا اوكرتو اهفورح ضعب اورثغف « اهتيعب ةظفللا

 « (  نوءصِبأ نومّتكأ نوُعمج أ موقلاماق ) اولاق اك .لوألا دك

 ؛ ريركتلا نم برضه يف توكيل اضعب اوكرتو فورالا ضعب اورّيغف

 اديز تبرض ) اولاق دق اوناك اذإو . فالخلا ّضعب لوألا فلاخيلو

 ظفللا ضعب مهرييغتف«هيوبيس هاكح امف ( اديز اديز تبرض)و ( تبرض

 . نسحأو غّوسأ

 نيدحأ سابعلا يلأ نع 5 نسحلا نب دمخ ركب وبأ ينربخأو

 : زحارلا لاق « لام -

 _عئانلا بيضقلا لثم ”ةلابم
 .ًادرفم ( مئان لجر ) نولوقي مهماعن الو . ناشطملا عئانلا : لوقد مبضعبو

 . « ! ًاعونأو هل اعوم> : لحرلا ىلع ءاعدلا ىف لاقيو

 مهرق يف ا" قاقتثالا وأ ىنعملا ةحضاو ريغ ةئناثلا ةماكلا نوكت دقو

 . هركذ يتآلا ( "نسي ”نّسح )

 نوءتكأو » : ( 45 شيعي نبا حرش ) لصفملا يف يرشخمزلا لوقي )١(
 :نا-يَك نبانعو .هرثإ ىلع الإ 0 تونا تاعامتإ نوعصيأونوءتبأو
 ) مثلك 'عّمدج )و ( ( 'مصْنَأ 'مَمِْج د ) عمسو . اهدعز هلك نوهتيأب أدمت

 ١ « نومتكأ موقلا ءاج ؛ مهضعءب نعو . ( "تبل تنس )و

 . يوحنلا ”ىراقملا راطعلا مّسْقم نب نسحلا نب دمه ركب وبأ وه (؟)

 نيبف وكلا وحنل سانلا ظفحأ نم ناكو . بلع ىمحن نب دمحأ سابعلا يبأ 37

 . ( ؟.- »مه ةهزن ) ه وع ةنس يفوت . تاءارقلاب مبماعأو
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 :( ناطيل ناطرش ) موق نع مبضعب لأس هنأ '" ' يلا ر عآلا نبا نع" ىبحي
 من رعت اذا انمالك ب “وق 0 ىش : لاقذ ؟ ناطيلىعم أم

 و. ( عئان عئاج ) و ( نت 000000 يعواطلا ضوفلاب
 9 : هيف اودشنأو « ناشطع : عئان : ليق

 يلا لكل ويلا نودض "اوباما اهييفايفو وب ركل

 شاطعلا هانعم : اولاق

 أاوعمجف«( اناشعلاو ايادغلاد اننتايل هنإ ١ اولاق نأ لع كلذ مبلمح دقو

 0 اياشعلا ناكمل ابادغ لع ةادغ

 ةنس يفوت . هنامز يف ةغللاو وحنلا يف نينفوكلا ماهإ <« بلعتي فورعملا )١(

 ,.( ١881م ةهزن]ه ل١

 « عامسلا ريثك « ًايوحن ) ًايسران نأك . يبارعألا دآبز نب دمع هللادبع ودأ وه ((

 نييرصبلا ةياورب هبشأ نييفوكلا يف نكي مل « ظفحلا ريثك < لئابقلا راعشأل ةيوار

 مال#»ا ةلس يفوتو 1 ةنس ةاريشع عست همزلو ©« بلعث هنع لخأ . هنم

 . ( ١؟؟ال-١١؟م يطفتلا )

 . هادتاوأك هتيث هدد دشاولا تاو (+)

 فرأ ىلع لدي اذهف . ( ءامدلا ىلإ ) شاطسعلا حامرلا : اعامنلا لسألا (؛)
 .( 5 س) ةقباسلا ةحفصلا يف شماحلا مجار ؛ ناشطعلا ىنهمب نوكم دق مئانلا

 لاقب الو 4 واو اهمال نأل 2« تاودغ ىلع اححص ًاعمج ( ةادع ) ) ممحت (ه)

 . اذه لاا راع همحإ ةنادعا
 تاك «يف اشع ( اءاشع ) ف لصألاو 1 ةلمعفا فتكرزو ىلع ة ةيشعأ عمج اياشعو

 3 ١ يه ا



 اننا روقان اورتنولا فاو اع هكا ور ارا تح ا !:اولافو
 « كارو رم ) هماقزي ودعا روخامو ويل اعاد[ نرزولا توغو
 ةيود يفاولاق اك « افلأ هواو تبلق « ( تاروزام ) نوكت نأ زوجيو

 .زومهم ريغ نوكيف 2" ( لجاي ) لج" وي يف اولاق اكوء"
 . بهذي ىلع ابأ تيأر اذه ىلإ

َ 

 (ةبرواد )

 ( طيس ) : اودشنأو

 انيّللاو نبِلا هتم دجلاب طِلْخي ةبروثأ جالو '' ةّيبخأ كاته هس (4)

 راصف افلا ءاملا تبلق مث ةحتف ةرسكلا تملقف <« فئاحصو ةفمحص لوقت ت

 ةّمطموءاياضقو ةّمضق هلثمو . ( ااشع ) راصف ءاي ةزمهلا تبلق مث « ( اءاشع )
 . انادهو ةددهو « اءناطمو

 © تب ع ص

 )١( منال هلوةو . روزوم وبف « مل :ارزوب رز وو رز رز :

 » تاروازاوم : لبقل درفأ ولو “ جاودزالل « تاروجأم ريغ تاروزأم نعجرا

 ) سوماقلا ( .

 : "ةيروادت ىاودو « ةالفلا : ففخأو ةّئيرواكدلاو ةياوادلاو وادلا (؟)

 اولاقو » : ( 80/0 فصنملا ) ينج نبا لوقيو . ( سوماقلا ر ”وتدلا يف ةنخأ
 .«فيفختلل ةنكاس تناك نإو-[فلأ واولا اوبلقف 2« ( ةّيوّد ) يف ( ةّير واد )

 دقو » : ( ٠١7/١ فصلللا ) ينزامللا لوقي .عرزف“ يأ لجو هيضام (؟)
 اوهرك و « اهليق ام حاتفنال [فلأ [ واولا ] اهواعجف « 'لّجاِي لجو : موق لاق

 ءز ءابلا عم واولا

 . رعش وأ فوص وأ ربو نم نوككي ةينبآلا نم وهو < ءابخ_ عمج ةسخأ (؛)

 |س ا١الاإ



 '' ةيبخأل اعابتإ ةبوبأ ىلع اباب عمجف

 اوربت فرس رح بع ردع انهن اه ويمطلعا وهاك اواو
 ) اعانتإ رج رورجلا لاو امل نكلو « عوفرملا ةفص نم وهو بر رخلا

 هه ]3

 . طبضي ال عساوباب اذهو . مهنم طلغ وهو

 انأو ٠ دوحة قف لمعلا نوكيلا رطضا) وحن اورثغ اذبلف

 : ابنم فرح لك نيب أ

 اهدعبو داصلا ءالعتسا اوهركف « ( َريتصا )هلصاف ( ريطص 1 ) امأ
)"( 

 وهو رلعمتسم فرح زيح نم هذأ الإ ءاتلا وهو لس ريغ فرح

 اولاقف « ءاطلا وهو اهزيح نم ا ل ءاطلا

 كلذ ىلع هوفرص مث“ ءالعتسالا يف ءاطلاو داصلا تقفت و (َريطصا)

 نراكل جاودزالل ( ةبوبأ ) لاق اًمإف » : ( برب ةدام ) ناسللا يف )١(

 فرأ ينايحللاو يبارعألا نبا عزو . 'زجِي مل هلق ولو : لاق . ( ةيبخأ )
 لّمفو«لّعَف باب نآل ؛ر دات اذهو«اعابتإ نوكي نأ ريغ نم باب عمج ( ةيوبأ)

 ىلع ةظفللا هده نع لأسب يبرغملا نب اريزولا ناك دقو . ةل.ثفأ ىلع رشكي' ال

 ابعج سايق ريغ ىلع ةلمئفأ ىلع عمجت ةظفل فرعت له : لوقيف ناحتمالا لبس
 ةعامص يف اذهو : لاق . ةبودأ يهر ةظفللا هذه ينعي < جاودزالل (لط روبشملا

 .٠ « عيصرتلا ىمسي عيدملا نم بره رعدشلا

 . نابيبو باوبأ : باب عمج يف روهشملاو

 حل



 :ةقاقةلبلا نو غ0 ريطنمم ١و( يطفي 1اولاق

 ناب داضلا نم ءاتلا اوب'رقذ « ( بّرتضا ) هلصأف ( بّرطضا ) امأو
 ىلع هوفرصو « ( بررطضا ) اولاقف « ءالعتسالا يف اهقفاوتل ءاط اهوبلق

 : ( بر رطضم ١و ( ب رطضن ) اولاقف كلذ

 ( َرّبطصا )اولاقدق اوناك اذإف . َملَتْظا : ( مّلطا ) لصأو
 داصلا وهو ءاطلا نم برقي ام قفاوُُتل ءاطءاتلا اوادبأف ( بٌرطضا )و
 هوفرصو . "رّدجأأ ءاط هافلا تناك اذإ ءاط اهوبلقي نآب 'مبَف « داضلاو
 . كلذ ىلع

 يف داصلا قذاوتل ءاط ءاتلا تبلقف «(رهتسا )6 ) تربطصاا ( لصأو

 ننكلا ىف انيق كلذ ل: قرم ولا روطصا) اضن ""ءللمتمالا
 . مهنع روهشملا

 لوقيف ١ بلبق ام ىلع ءاتلا ليبي نم برعلا نمو ؛ نامثع وبأ لاق

 ةدانزب ©« ربدحلاو ءالمتسالا يف داصلا قفاوتل ه : عومطملا لصألا يف )١(

 ( رهجلاو ) للو . ةروبجم ال ةسومبم داصلا نأ معن اننكلو « ( رهجلاو )
 لوقي ا ) انه امهيف بتُمك نيتللا « ع ١ و « ش » نيتطوطخملا نع انه تلقتن

 © ربتظا : رمطظا لصأو » : ( سالب ص يف ا/و؟ نيشماحلا يف نارستاسنلا

 . ًالعف ةروبجي ءاظلاف ؛ « ربجلاو ءالعتسالا يف ءاظلا قفاوتل ءاط ءاتلا تبلقف

 ا



 نأد مه 5 هاش 8#

 ديري 3 ”' « احلصي ها (ريصم )و ( ريصا)

 ""' ( يتجاحب رّبظا ) و ( برض'ا ) كلذكو . مّلّصلا نم ( النفي )
 . رثكأو دوجأ لوألاو

 .٠

 رطب رضا لتصا و دصا انلك هه ل صا: حفلا وبا لاق
 ءاظلاو داضلا عم  ةّيِلَعَتْسُم ريغةسومهم يهو - ءاتلا روهظ اوهركف
 يبصألل لعتفا ءات وهو دئازلا اولدبأف « ماغدإلا اودارأف ؛ ؛ ناتروبحب اهو

 . هلبق يذلا

 اهعنيدف قاف ءانلاك ةعوطتم داضلا تنك قزو اءاف( رعص ١ ) اأو
 اولدبأف «دحاو هجوزم مبلمع نوكي نأ اودارأف . ءاتلا يف سيل ءالعتسا

 , يطا : ربطصا يف زوجي الو . ( رّبص١) اولاقف لصألل دئازلا

 (احلصي ) ةءارقو .احلصي' نأ : مامإلا فحصملا يفو . ١١م ءاسنلا )١(

 . ( ةيناثلا ةعبطلا « ةيرصملا بتكلا راد ) ؛٠١٠؛/ه هريسفت يف يطرقلا اهاور

 ربظ ءارويأ رهظب ابلعج:اهربّظاو اهربظأراهربظو يتجاح ربظ (؟)

 ربسظا : لاقي » : 49/م فصنملا يف نكلو . ( سوماقلا ) امي رْبظ اهذختاو

 يفف ؛ برقأ لوألا ىنعملاو . « اهب ينّنعو « اهيلع ايوق تاك اذإ يتجاحي
 : لاقي : ةديبع' وبأ لاقو » :( ؟هال-؟هه ص ) يرادنألا نال دادضألا باتك

 . اببلإ تفتلي مو اهءّيض اذإ « اهب ربَتظف ”ةجاح ًانالف تلأس
 (ليوط) : ممت ىلإ ( قدزرفلا )

 اهئباوج "ىلع ىفاخب الف .ربظب 2 يتجاح ”نكوكت ال دز نب مم
 .«اهنح_ رتطتالا «رهظب يتجاح ”ننوكت الد:هلوقب ىدزرفلا دارأو... ...

 إلا١ 



 كت حوض انفو يفض هاعلا ف نال عطنا وو اتفقنا ل: اري نأ ع
 . زج مل ًائيش لوألا 'صقني ماغدإلا ناك ىتمو « كلذ اهتبلسل اهتمغدأ

 ماغدإلا دارأ اذإ هناأل , « دوجأ لوآلاو ٠ ' نامثع وبأ لاق امناو

 يف نناكك امف . درطملا وه اذه ؟ ادبأ يناثلل لوألا لدبي نأ همكحف

 ترقي نأ ناكوب دبع نكمل زألل كلا :لدبأ دق (”رّيظا 1( ةرتصا ١
 1 نا ا روطصاو ةريطصا لوقيف - دئاز هنأآل لوألا نم ىناثلا

 يف غدت ال داضلا نآل « ( بررطا): ( برطضا )يف زوجيالو
 . ءاطلا يف اهايإ كماغدإب اهيّشفت داضلا تبلسل كلذ تلعف ول كناآل, ءاطلا
 يف نكاسلا غدأ كلذلذ  ىوقألا يف فعضالا مغادت تأ بهذلا امإَو
 . هريظن يف ةيشلا وأ كرحتملا ةوقو هفعضل كءرحتملا

 . ٌداشف ( مجظضا ) يف( مجطا ) مهوق نم مهنعّيِكح اماف

 عدص .رفغلا نم رزالأ بر اب
 ٠ 0 ما.

 عمتجاو هيلإ لظلا ضبقت

 'ئبش الو هد الأ ىأر امل
 "” حّطلاف فقحر ةاطْرأ ىلإ لام

 - ىربكلا دهاوشلا حرش ق اي« يدسألا ةمحا ئ دونم ره زحارلا )5 (

 عادوبا١ 



 « نئقبطملا ةاقتلا رك هنأ كلذو , داش وهو « امال داضلا لدبأف

 . ( همه- 044/4 « قالو. ط « « بدألا ةنازخ » شماه ىلع ) ين.علل -_

 رعاش وهو . هيببأ ىلإ ”ةبسن « دّث'رم نب روظنم اضيأ ىمسيو . هّنمأ ةّبحو
 . يناثلا تيملا ىف « لظلا » ناكم « بئذلا » : ينيعلا ةياور ىفو . ”يمالسإ

 نم رئفعلا . ءاوادع ىف ”قكلتطتت وأ بنتو "نيران ىطلا نأ ؛ زابأ
 :لبإلاو رُمححلاوءابظلاو لاعوألا نم عدّصلا . ةرّمح' اهتاولأ ولعت يتلا : ءامّتظلا
 ؛ ةحارلا : ةعدلا . يظلا ىلع بئيل هُئاوق عمج : ضّبقت . ”يوقلا باشلا "يتفلا

 وهف عضوو ماركك عدو هنم لوذت « ةفوذحلا واولا نم ضوع ةطوبرملا ءالاو
 عجلاو © لهرلا رجش نم ةرجش : ةاطرألا . “رقتساو نكس : ع داوو عيدو

 : ىنعملاو . فاقحأو فاقح عمجلاو « يوُنمُملا : لمرلا نم فْقحلا . ”ىطرأ
 فقح ةاطرأ ىلإ لام هنم عميبشي ملو يبظلا بلط ىف بعت هنأ بئذلا ىأر امل

 . حيرتسيل مجطضاف

 ( ىأر ) . نيح ىنعمب فرظ ( امل ) : نيريخألا نيتيملل ينمعلا بارثعإ اذهو

 . بئذلا فصو ىف هنأل بئذلا ىلإ مجري يذلا هيف رتتسملا ريمضلا هلعافو « لعف

 ىفنل ( ال )و « هعد ال "نأ : هلصأو ؛ ةملوءفملا ىلع بصن لح ىف ( هعد ”الأ )

 : هلصأ ؛ هيلع فطع ( عبش الو) . فوذحم هربخو « همسا ( هعد )و « سنجلا

 « امل باوج ( لام ) . عجسلا لجأل تنكس امنإ و « نيعلا حتفب مبش الو
 ( عمجطلاف ) . هب قلعتي ( ةاطرأ ىلإ ) . اضيأ بئذلا ىلإ مجرب هيف ريمضلاو

 . ( لام) هلوق ىلع فطع

 ءارجإ ىلع هب ًادهشتسم ( ١714/7 ) ةيفاشلا حرش ىف تيبلا يضرلا ةدروأ دقو
 يف ءلاه ءاتلا لدبأ ثمح ( 'هعّد الأ ) هلوق يف كلذو <« فقولا ىرحم لصولا

 . رعشلا ةرورضل ( فقولا ىف م ) لصولا

 د



 : انبلإ فورحلا 5 داضلا ناكملدبأف

 : توديرب « ( ًاضرأ نالف ذختسا ) مطوق ذوذشلا يف اذه ريظنو

 ذوو: ( كسي ) قمت نيسلا تلديأ اك انيس ءاتلا ناكم اولدياف ع دْختا
 جا( ةحعتما ) نا هناك (لعفتسا نم ةفوتخ ( دكقسا ) قوكت نأ

 '' ( عاطتسلا ) يف عيت حاّمسا : اولاق اك« ةيناثلا ءاتلا اوفذحف

 « اضرأ نالف ذختسا : مهضعب لاقو » : ؛س.-؛159/؟ هيويس لوقي ( 0

 ثبح اولدبأ !؟ « ( ذختا )يف ءاتلا ناكم نيسلا اولدبأ مهت :أك ءاذرأ نختا :

 يف اهناكم ءاتلا تلدبأ اك « اهناكم نيسلا اولدبأف نبهت ا يمال يف ترثك
 برعلا ضءب لوق كلذ لثمو . فدعضتلا ةها رك اذه لمف امنإو . ( تس )

 هتلا ةيهارك داضلا ناكم ماللا لديأ 2 ( مجتطْضا ) يف ( مئدنطلا )

 . فارمتالاو جرتشُملا يف اهنم فورحلا برقأ اهناك٠ لدبأف « نيقّمَطُمملا

 اودارأ ثبح سمهلاو جرحملا يف ءا تلا ىلإ برقأ ًافرح دحت / نيسلا كلذكو

 7 . مهمالك يف لقئتسم' فصضتلا نآل اذه اولمف امنإَو . اهنم فيفختلا
 6 « (ذخنتما ) نم فدعضتلل ءاتلا فذحف < لعفتسا نوكي نأ : رخآ لوق

 <« مستلسي :مسطتنس يف مهضعب لاقو . [ ”تللدظ نم | '“تلظ / ار

 ةدايزلا ارو راو( كفل ١) ملل تانخ اك ءاطلا تادع# : تلق تش نإف

 ءانلا اولدبأ : تلق تثش نإو . | ”تّقفتا نم ] 'تّقَت : يف اهوكرت اك

 اولاق اك « ابملثم امومبم نيسلا دعب ام نوكيل |[ عيطتست : يف ] ءاطلا ناكم

 هبشأ [ ءاطلا عضوم ] اهعضوم نم اولدبأف « ًارورجي هدعب ام نوكيل ( تادزا )

 . « قابطإلا يف اهناكم يه لدبت' اي اهناكم اهولدبأف © نيسلاو ففورحلا

 )١١( رحنلا يف صرصن ب اان



يطعي ىذلا ًداوجلا وه
ناعوت ”لظيو (ونع هلئأت ك

 ىرو الظَيق 

 .( ٌمِلطَيف ١ و( ٌمِلطْظَيَف )و ( مِلَظَيَف ) : هجوأ ةثالث ىلع ىورُيف
 :قلاغت لاق اك ءلصل دئازلا لدبأ ( ”لظِن ) لاق نمف.. ”ملدظي + هلصأو
 2( 7 ْ ١ نأ 1

 ىلجأل ةاط هاتلا لدبأ  هجولا وهو (  ٌمِلطْظَيف ) لاق نمو

 .:هتجاع را لمط + اولاق اك لق ءاظلا
 ود انظر

 اهرش ءاطلا يف اهمغدأو م ءاط ءاظلا لدبأ ( ملطيف) لاق نمو

 لوق وهو : ىلع وبأ لاق . قابطإلاو ءالعتسالا يف اهإيإ اهتقفاومو اهنم
 (ةحلمطفح ا :٠) ( ةّحلط ظفحأا ) يف اولاق دق اوناك اذإو ؟ "'هيوبيس

 )١( ءاطع : هلئان . يرملا نام نب مره اهب حدب ةدبصق نم تيسلا اذه ٠.

 ىنعمو » . ةيردصملا ىلع بوصام وهو « تدتالو لطم الب لننس + | ونع

 ١ يأ ملْمظَيف © هعس'و يف سيلام فلي هترسشدع' لاح يف لأسب' ( ملظي'
 نم يناسشلا ءزجلا نم 478 ص لفسأ يف يرمتنشلا ) « هفّلكتيبو كلذ لمتحي

 هيويدس باتك ( .

 قبس امك ءاترمقلا ضعب ةءارق يف « 8١م ءاسنلا (؟)

 « مل طاظممو نم طاظم" مهوق كلدر» : ةفيك فلاب هيومدس لوقب (*)

 «« مُكطيف ًانايحأ ملظليو » :ريهز لاق امك ملئطلمو ”نعئطتم : تلق تش نإو

 © رمصمو دراقلم : لاق نمو . ل *:ءلخلا نم *نطنظَيو هر“ نسطب : اولاقامكو

 - يفلصألا نأل « ملئطُم و نِمّدطُنم اههمسداقأو . ملدظممو نيم لاق

 - الم



 . ردجأ لصتملا يف وبف « لصفنملا اومغدأف

 8 5 ءي كب ء و

 . ةعبار ةياور وهو « لعفني : ( ملظنيف ١ ىوربو
 _- - يي

 0 ا يع ع 0 0

 : لثم الاد هاتلا كا اذإف ؛ نايثع وبأ لاق

 ابنم لدبأ اهلبق يذلا فرحلا ءاتلا عّمتأ نمو . رع دوعو ردا

 . رج زم وهو رج زأ : لاقف يازلا

© 

 ءاتلاو ؛ ةروبحب يازلاو . ( رجتزا) اذه لمأ : حتتفلا وبأ لاق

 لاكن قيود "" نللاانو ىاةتارونا وت الاسكا ويلف ةيوطيم

 . « رخآلا لوألا مستب نأ ماغدإلا -

 بهذم ىلع سابقلا وهو © ( دركتنم ) ًاضيأ لاقيو ؛ د رّتلشم نم هرّدشلم )
 . ( هلمتفا ىلع ءاّلاو ءاثلاب هدركثاو هدترشتاك هتف زيخطا دارث“ . هيومدس

 مالك ديزم ٠٠٠١ 290١ ص « ينج نبال « بارعإلا ةعانص ريمه يف )١(
 ) "رار ىنعمب ) رادئزا كانه هتلكما نمو ٠ ياز دسعب الإد لعتفا أت بلق ىلع

 - دهشتسادقو. فهتناأزا لصأر('فخشسا ىنمء):فّهد'زاو < ر'زا هلصأر

- 004- 



 . ( رّبصا ) لثم ىلصألل دئازلا لدبأ ( رجا |

 ال اولا نايا ري ووولا رجلا 1الؤبا رضاك ةرهالو
 امل توصلا لوطو ريفصلا اهنم بهذي الل «لادلا يف الو ءاتلا يف مغدت

 .لالسنالا نم اهيف

 (لماك ) : رعاشلا لوقب لوألا ىلع -

 .رادازملا نم قب .وذ ةتاهيمأ ىلا رقي يزب 'مثك دهمك 'الإ
 .( مضوم : رقب ود )

 «باتككاا» تايبأ نم وهو « ةيّور لوقب ( فهدزا ) ىلع ينج نيا دهشتساو
 ْ )1١401(:

 رفاهدزا امّنَأ ”فاهدزا اهمف

 ككلوق : هكلقو ٠٠١(4 ص ) هناويد يف ةليوط ةزوجرأ نم تيبلاو
 . فالمحتلا مم ًالاوقأ

 ردصملا تعن نم ناك نإو ( اميأ ) بصن هيف دهاشلا » : يرمتنشلا لرقي

 لاق اذإ هنآل ؛ ىنعملا ىلع لمح" هنكلو « هيلع يري نأ هحقح ناك نإو « هلبق

 . ( فاهدزا اّيأ فهدزت ) لاق هنأكف <« فهدزت اهنأ ملع ( فاهدزا اهيف )
 « جاّجعلا هوبأ لجرلا كلذ نإ لاقيو . لطابلا لوقو فلئخلاب الجر فصو

 يدادغلل ةنازخلا رظناو . « اهتفختست يأ لوقلا فهدزت هلاوقأ لعجف
 نروراه ط - اهدعب امو ”5/+ ةيفلسلا ط - اهدعب امو ١64/١ قالوب ط )

 . ( اهدعب امو كلاب

 .م١



 مث « ًالاد هاتلا تلّدبأأ لاذ ءاتلا هذه لبق ناك نإ ' نامثع وبأ لاق
 فق لوك( رك لج 4 رك دن نو لمفا كلذ ايف لاثلا تع ذأ
 ارك دعو رك ذا تلات لوكا فرحا اريستا قدوم“ رك نيو رك
 . كتريخأ ام ىلع دوجأ لوالاو
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 ؛ ةسومبم ءاتلاو « ةروبحي لاذلاو ؛ ركت ذا : هامأ ٠ حفلا وبأ لاق

 يف يازلا نم ءاتلا اوبترقاك « رهجلا يف لاذلا قفاوتل الاد ءانتا اولدبأف
 . الاد 'تّبِلَق نأب ( رج دزا ١

 . رج زا :لاق اك « رَكْذا :لاق ىلصألل دئازلا بلق نمو

 0 يمهرجلا رمع وبأ وهو مهضعب زاجأو : ىلع وبأ ل لاق

 تببشأف « ادبأ لاذ اهلبق هيجي نأ مزاي ال لعتفا ءات نآل , '"'ركّدأا
 . نايبلا يف ( اولتتقا ١

 ينج نبال بارعإلا ةعانص رس نم عوبطملا يفك ( ورمع وبأ )ال (1)
 ىلإ ةحفصلا كلت نم ثلاثلا شماحلا يف نورشانلا ريشيو . ( ” س <« 6*٠ ص )

 وهاذ مهو . ( رمع ودأ ) مضوملا اذه يف اههيف ( ع ) و( ص ) نيتطوطحملا نأ
 مادقت ايف ينزالا ةمجرت عجار ؛ يمرجلا رمع وبأ دوصقملا نآل ©« باوصلا
 .(ا١١م1-١١8؟ص)

 لاق . هرّبط يأ ءار'ذأ عب ءيشلا ىردذا : لاقي . ىرّداذا هلشمو (؟)
 ِّء : ( 70» ص « بارعإلا ةعاتص ريس يف ينج نبا هدروأ امك ) كاك وبأ

 م١ -



 فتنرأ مزليال هنآل  نيءاتلا كرحت عم ( اولتتقا ) اورهظأ 5 :لوقي

 كلذك - ''"( هلتغا) و ( ملتح ) وحن ادبأ ءات لعتفا ءات دعب نوكي

 نأ مزاي ال هنآل , اوغدي لو بيرقتلا ًالاد ءاتلا اوبلقف ء ركَدذا : اولاق
 . ( مَستْبا ١و ( ملتسا ) مهوقوخن لاذ ءاتلالبق نوكي

 ( راكد ( نأديرب 1 « كتريخأ ام ىلع دوجأ لوالاو » :هلوقو

 . ىفاثلل لوألا لِدّبت « هجولا

 وحن كلذ اهب لّعْفي مل ةلصننم ءاتلا تناك نإف ؛ نايثعوبا لاق

 ( كلت ظلغ ) و ( كلت ضيف )
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 الو( كلظ ضيف 1 زوم أل هنأ ديرب : ىلع وبأ لاق : حتفلا وبا لاق

 ( رحر) -

 امضاقم ازارتج ك'وشلا ىلع يحنت'

 انمحع ةارددإ هي رراذتا م ربلاو

 : بضقمل ! . مطاقلا فيسلا : زارجلا . ض رعت : يحنت . ةفان فصب

 « مطاقفيس اهنأك باينأ و نانسأب كوشاا عطقت اهنإ لوقي. تبن:مرهلا . عاّطقلا

 نم ىلطم لوءفم ( ءاردزا)و . ًاديدش ءارذإ لكأت يهو مرهلا يراذتو

 . هنزو نم نكي مل نإو هقاقتشا نم هنأل < ( يرافق" )

 . م04 ص « ةيفلألا ىلع ينومثألا حرش يف يناثلا تيبلاو

 : ”ةوبش بلغ : ملثغا )١(

 - م9



 « علطاو برشأاو برطضا١ ناسا (كلط طلع )لو كلختت )
 . كلذ ركذ ىضم دقو ٠ لصتملل سيل ؟وحن لصقنمال نال

 اهرابظإ دّيجلاف « ةلعاذ ءيجت يتلا ءاّتلا تناكنإو : ناهثع وبأ لاق
 لعرب قمح )ونا هزه ففحت ]ودق

© ْ 

 «لعافلامما يهوةدئاز امنأل ؟ اهرابظإ هجولا ناك امنإ: حتفلا وبأ لاق
 يف ( كلت ضيق ) ىرحت كلذ ىرجف « لعفلا نم لصفنم لعافلاو
 . لوألا نم هلاصفنا

 لوقيف لعتفا ءانب ءاتلاهذه هبشي نم برعلا نمو : نامثع وبأ لاق

 : برعلا ضعبدشنأ هنأ معزو . ( لجرب طّصحف )
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 7و د كاد نيروبالل وكف ١ يقع طيح دق يع لكاقو

 .لحفلاب بقلملا وهو« ةدبع نب ةّمَقْلَع ىلإ ( 458/9 ) هيوبيس هبسن )١(
 مقوأ دق ناكو . يناّسقلا رمش يلأ نب ثراحلل اذه لوقي » : يرمتنشلا

 هيلع دفوف « ةمقلع وخأ ةدبع نب س'أش مهيف الجر نيعست مهنم رسأو مت ينس

 ت اذه ىلإ اهنم ىهتناو ةدمصقلا هدشنأ اماف . همخأ يف امغارو هل احدام ةمقلع

 - 1مم



 مسا اهنأ ( لعتفأ ) ءاتو ( 'تْلَعَف ) ءاتنيب هبشلا هجو ؛ حتفلا وبأ لاق
 مضاوم يف يررجأأ دق هنإف لعفلا نم آلصفنم ناك نإولعافلاو ؛ لعافلا

00 

 روع قا رع

 « ,تام ىألم ولدلا : بونثنلاو .« ةبن 'ذأو « 'مّعنا» : ثراحلا هل لاق تبلا
 لضصأو « ”تمعنأر ”تيدمأ تطبخ قيفو 0 "ظحلاو مّسقلا يف اثم تبا ريضف

 ثم كلذ لعجف « 'ليإلا هئفدلمدتف اهقرو ”تاحئما اصعلا رحشلا برض طبحلا

 .« طباخ طئعم' ”لكو أاطبتخم' افورعم بلاط لك لعجو « ءاطعلا يف

 ( 0 )هيوميس باتك نم ىقّتنم' ددصلا اذه يف ينج ناو ينزاملا مالكو

 فورحلا هذه هثتيبرع ىّضارت' نم برعلا ضعب هبش دقو ٠ : لوقي ثبح
 ؛ ( لعتفا ) يف "نه ( ”تلمف ) يف ءاظلاو ءاطلاو داضلاو داصلا : ةعبرألا
 يف 'ءافلا نيكس اك ماللا نككلكتف لمفلا رّيغيو ءاتتلا ىلع 'لعفلا ىتْن
 .( لعتفا ) مهدنع تعراضف « رابظإلا يف هلاح ىلع لعفلا كرتت ملو 2 ( لعتفا )

 « هكطقحأو 2« هكطّيخو « هنع 'ططصاحو « ىلجرب 'ططصتحق : مهوق كلذو

 اذه :رودشنب مهانعمم و. ها ظفحأ و 0 همئاطتخو © هنع ”تلصحا : توديرب

 ؛ ءاط اهبلقت ال نأ امههدوجأو نيتفالا برعأو . ( تبملا ) ةدمع نب ةمقلعل تيملا

 : ”لعفلا ”ءاتلا هذه مزات تسيلر « 0 امنإو رامضإلا ةمالع هءاتلا هذه نأل

 يف تسدلو « هات هيف نكت مف ( لّعف ) تلق ايئاغ ترمخأ اذإ كنأ ىرت الأ

 تسدلو <« يفاعملا هذه ىلع ( لّمف“) | ”فارصتت" ]'فارصت اًنإف . راهظإلا

 مث ىنعمل هنم جرخت اهنأ ىلع لخدت مل ( لهتفا ) يف يهو . ةدحاو لاح ىلع تبثت
 .«لصفنلا ةلزنمب رامضإلا ءاتو. هقرافت ال” ةدايز هتلخد ءانب هنكلو < رخآل دوعت

 دقو .لعافلاب لعفلا لاصتا ةدش ىلع ةلدأ ةعبس يلب ايف ينج نا درومس )١(
 2 ًاجالععوضوملا اده جلاع ثمح 6 «بارعإلا ةعانص رس 0 ف نيللد اهملع داز



 نأ الواف . ءانلاب اهاصتال ةابلا اونكسف ( ترض ) اولاق مهنأ : اهنم
 ةماكلا نم ءزجلا ةلزنمتل رن و « ''' مزاللا ىرحب تيررجلأ دق هدنع ءاتلا

 الف « نيلوعنملا تنك اذإ ( انيَّسضَ )لوقت كنأ ىرت الأ . ءابلا تنكس ال
 متنك اذإ ( انب رض ) لوقت اك ةكرحتم نونلا تناك نإو ءابلا نكست
 م كلذلف ؟ " ( انبّرض ) يف لعفلا نم لصفنم لوعفملا نآل « نيلعاقلا
 « (انيرض ) يف لصتم لعافلاو . تاكرحتم عبرأ عاتجاب هيف ْدَدَتَْي
 اوعمجي مل ام“ نيلعافلا مسا فلآلاو نونلانآل ( انبّرض ) هيف اولوقي مف

 ( طيبلع ) وحن هنم ًافوذحم ناك ام الإ تاكرحتم عبرأ ةدحاو ةماك يف
 فرغ م 2

 . (دبده)و

 ةعانص رس و يفو انه ىلوألا ةميرألا ةلدآلاو . ( ؟م١_-؟؟ه ص ) اّصفمح

 ينج نبا اهيلإ فاضأ دقو ؛ ينج نبا ذاتسأ 2 يمرافلا ىلع يبأل يه « بارعإلا
 ةثالثلا ةلدآلا اهنمو « « بارعإلا ةعانص رس » يف ةروكذملا رّخألا ةسللا ةلدألا
 «بارعإلا ةعانص رس ١» فلأ ينج نبا نأ ىلع اذه نم لدتسي دقو . انه ةريخألا

 . « فصنملا » دعب

 )١( مزاللا ءيشلا يأ : مزاللا .

 .( ونه )رمضملا لعافلاب لمفلا نم لصفنم ( انبارمضأ ) يف بصنلا ريمض (؟)

 .فلألا تفذحف « دب ادم اهلصأ ديدهو « طب الع'ابلصأ طبع" (*)
 فرحأ ةعبرأ ىلع مسا نوكي ال هنأ لعاو ه: 5 بضتنقملا يف هربملا لوقي

 ( طبدلع ) موق كلذو . فذحبف كلذ ريغ مالكلا يف لصأو الإ ةكرحتم اهلك
 . ( ديادم )هلصأ انإ (دبدْم ) كلذكو . ( طبرالع ) لصأ امنإو < هرحنو
 : مخفلا : طبالملاو طيلملا ) . موبنوإ[؟ هيويس رظناو .ن هياب عيمج كلذك و

 ( ادج رئاخلا نيللا : دبادلاو ديدهلا

 _- ١ مله ب



 ”تْمق ) مهلوق يف اهوحنو ءاتلا هذه لع فطعلا مهحابقتسا :اهنمو
 فطعي نأ حبق كف . ( / درع ا نسنابا هيما رتاج ا كبر
 راع وش من طيف اوكيمعتا كااذك اه لمذلا فور ضعي لع
 . اهضعب ىرحجب

 1 شن ىلا ورقات«: ناطوتي ايتها ولات ين ءارسو
 فرح.لع ةمضلا يرجت امك « ريمضلا ةينئثت ةمالع يه يتلا فلألا دعب عفرلا
 ؛( موقي) نم ميلاةلزنمب نيلعافلا ةيذثت ةمالع تراصف .دحاولا يف بارعإلا
 2 موقي ) نم ميلا دعب ءيجت اك اهدعب ءاج عفرلا مع نأل

 ءابلا مدقت زوجي ال ا «لعفلا ىلع هميدقت : زوجي ال لعافلا نأ : اهنمو

 هميذقت زوجي هنآل « ءادتبالا ريخ كلذك سيلو.داضلا ىلع ( 0 ) نم

 . ًادتيملا لع

 « لعفلا يف ثيناتلا ةمالعب يقأتف ( دنه تماق ) لوقت كنأ : اهنمو
 راصف . ثينأتلا اهيف ّحصي ال لاعفألا نآل « لعافلا وه ةقيقحلا يف تنؤلاو
 امههريصمو امهجازتمال لعافلا يف هب كّديجمت لعفلا يف ثينأتلا ةمالعب كئمحي

 ٠ ةدحاولا ةماكلا ةلزنم

 ىتح دحاولا ءزجلا ءانب هلعاف عم لاعفألا ضعب !"وذبأ دق مهنأ : اهنمو

 « ( ديز اذّبح ) مهوق كلذو « دارفلا ةزجلا هيلإ جاتحي ام ىلإ اجاتحا

 نم هلزنت  العافو آلعف [ اذه ]ناكنإو - ( اذبح ) نم (ديز ) لزنتف

 ل145



 ""' دحاو ءزج وهينلا أدتباا

 هنإ ”'* منهج يف ايقل أ » : ىلاعت هلوق يف لاق نامعابأ نأ : اهنمو
 ريركت نع لعافلا ةينثتب ىنغتساف , ديكوتال ارركم ( قل أ قلأ ) دارأ

 لعافلا ةينثت تنغأ امل دحاولا ءيشلاك لءافلاو لعفلا نأ الواف « لعفلا

 اذه ريغ هيفو . لعافلاب لعفلا لاصتا ةدش ىلع لدت ةلدأ ةعبس هذبف

 ةلزنم لزتتو لعفلاب لعافلا لصتا اماف . اعنقم اذه ضعب يف نآل « هتكرتف
 طصدق) اولاقفء( لعتفا ) ءاتب ( تصف ) يف ءاتلا توّيش «هنم ءزجلا
 . (اوحبطصا ) و ( اودلطصا ) اولاق امك ( لج ري

 لاصتالا ةدش لعةلدآلا هذه تلد نإوهنأل,راهظإلا هجولا ناكامإو

 ناينغتسيو اهسفنأب نالقتسي نأ زج انوكي نأ نم |ميبّتجر_رتخمب تسيلف

 يف تناكافإف ( ذبح ) امأو » : ١45/5 بضنقملا يف دربملا لوقي )١(
 وه امنإف . ءيش لك ىلع مقب مهم مسا ( اذ ) نآل « 'ءيششلا اذّبح" : لصألا

 امسا (اذ )و ( بح ) تلعج" مث 2 ( اذه مارك ) كلوق لثم ( اذه بح )
 ؛ ( ممن. ) يف كل 'تفصو ام ىلع ةدحاو ةقنرط مزاو « أدتبم راصف « ًادحاو

 اهنأل « ( ءنّتح ) زوحي الو « هللا ةمأأ اذبحو « للا دمع اذبح : لوقتف
 رظناو . « ةبمستلا لبق هيلع اناك امع القتناف  حدملا ىنعم يف ًادحاو مسا المج

 . 309/١ هيوددس

 .؟4١ فق (؟)

 - 9لم١ة -



 ديز ) ىرحب لالقتسالا يف ( تعبر )و ( تّمق ) ىرجف « اههريغ نع
 1 قلطتم كبل و( فاق

 ؛ راضإلا لبق رابظإلاو « ربظملا رامضإ يه امِإ ءاتلا هذه نإف ًاضيأو

 نم لصفنم ( ماق )و « ( ديز ماق ) كلوق نم ( ديز ) عضوم يف يهامإو

 وحن « كلذ نكي مل فورحلا هذه تكرحت اذإذ ' نامثع وبأ لاق
 لمفلا عم تينب' اهنأل « ءاتلا هذهب اذ هُلعفي امنإو . ( كلت طبخ )
 . لعفلا ءانب يف يتلا ( لعتفا ) ءات تهبشأف « هفورح ضعبك تراصف

© 

 ُْضبق ) و( كلت طّبخ ) وحن يف بلقلا زجي م امنإ ؛ حتفلا وبأ لاق
 وحن«لّدْبَي الأ اهوحن يف لوألا نكس اذإ هجولا ناك دق هنآل «( كلت

 ةكرحلا تلصف فرحلا كرحت اماف , ( كلت ظّلَغ )و (كلت ضب )
 - لَدَبلا عن يف  اههنيب ةكرحلا نجحو نيفرحلا فالتخا راصف « اهنيب

 ( امكلام املَست ) وحن غدي ال امكف . نيّلْثِملا نيب زجاحلا فرحلا ةلزنم
 (كلت ضب ) يف ءاتلارّيغت نأ زوجي الكلذك « نيميلا نيب فلألا زجحل
 .نيلثملا نيب فرحلا ىرحب يرجت نيفلتتخلا نيب ةكرحلاو.( كلت طبخ )و
 . ( لعتفا ) ءاتل ( تلعف ) ءات ةبباشم ىلع ةلالدلا تمّدقت دقو

 سه مهد



 '١( اهلبق ام مضنا اذا أواو ةنكاسلا ءايلا ”بْسلق“ ٠ لاثملا باب نم (؛)

 رئاس ىرحي اهارجمف ءاف تناك اذإ ةايلا نأ ملعاو ؛ نامثع وبأ لاق

 :َسْيِي نملعفم يف لوقت . هللا ءاش نإ كل اهركذأس ءايشأ يف الإ فورحلا

 ء(ريوم ١و( نقوم /كلذلثمو.اهلبق امءاضنال اواو ءايلا لديتف "سوم
 آ ,ءابلبق ام مضنا نيح ءايلاب كلذ تلعف . نقي أو رّسيأ نم امهنأل

 اذهف . ( تاقيم ١ و ( نازيم ) يف اهلبق ام راسكنال ءاي ؤاولا تل ٍدبأأ
 . هللا ءاش نإ ركذت- ةصاخ ةّلع اهو « انه ءايلا ليبس

9 

 ال ام براقتلاو كارتشالا نم واولاو ءايلا نيب ناك ا ١ حتفلا وبا لاق

 نم واولا ىلع يرجي ام اذه لبق يتلا لوصفلا هذهيف رك ذ مث ؛ هب هافخت

 ةرثك يف واولا نم اهزييو ءايلا لاح ركذي نأ دارأ « رييغتلاو فذحلا

 ىرجم يرجت اهنأ لعاو . اهمكحأ نم ابجرخاف « "'' ًالّوأ اهنالتعا
 ناتمتل هب يتايس اممو هركذ ات هب ينثتسا ام الإ رمآلا رثكأ يف حيحصلا

 .مملا- مم[ )١(

 8 ةماكلا ءاف نوكت نيحح يأ : ل“ وأ 6
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 ::انم صلختتو باويف اهك راقت اهقالإ ب عطولا اذه قالا قيؤانلا

 ( نازيم ) يف تبيلقتا اك«ءابملق لع اليف نقلا كو وقت هب 0 ال األ ؛ اهلبق ام مضنا اذإ اواو ةنكاسلا ءايلا بلقبجو افإو

 . نوكسلاب اهفُعضو اهلبق ام راسكنال هاي واولا
 كلوق كلذو « ابلصأ لع ترج تكرحت اذإ اهنأ كلذ ىلع كلدي

 تع "( لوط )وب (لوخ ركلذك ونة تنس نا
 . هفعضينوكسلاوهي وقت فرحلا يف ةكرحلانآلءابلبق ام رسكتن انإو واولا

 ىف ًايمنونلا بلقتف « "" ةايثش ) و ( ربنع ) لوقتكنأ ىرتالأ

 كلذو.: فحم تك رغاذإف 4 "*”ءالا ليف ةنكاتنل ا هييغوقول :ظفللا
 . ( ابتش )و ( َسْنِع ) كلوق

 فبكلا ] لجو زع هللا لاق . لاوحتلا : لوحلا : ٠.0 فصنملا )١(
 .« ًالوح ابنع نوفي الو : | ١٠م

 هفارط كسمتو ”دْشت“ وأ ةبادلا ةمئاق هب دشت” لمح : لوتطلا (؟)

 ىعرت اهلسرمتو

 ةّقرو ءام : كو لأ 00222277 ثنؤم ءاسنئش (ع)

 .(سوماقلا)باننألا ةةدح وأ « اهيف ”ضيب_ طّقن' وأ«نائسألا يف ةبوذعو دأريو

 ءابنش و رّينع يف نونلا نم ًالدب نوكت عملاو »: 714/1 هيومدس لوقي (؛)
 (7159و١/514) بضتقملا يف دربملا لثمتو . « ءاب اهدمبو "تّتّكست اذإ امهوحنو
 . رمنم_ يف ( ربُمم_ ) ب كلذك

 .و١



 '١( هئم فارصت" امو لّمَشْنفا ءائب : لاثملا باب نم (ه)

 اذإ هنم فرصت ام لكو اِعّتْفمو َلَعَتفا نأ ملعاو ٠ نايثع ىبأ لاق
 -ةعئاشلا ةروهشلا ةغللا يهو - برعلا رثكاف  ءاي وأ واو هؤاف ام هتينب
 كلذو. اهدعب يتلا ءاتلا يف ام ومغدي' مث ءات ءايلاو وولا ناكم نول دب

 ضان : لوقت « ءايلاكلذكو . 00 ووقف نير « نتا : مطوق

 "”ةوضوو لجو نم هتينب ول اذه عيمج كلذكو ."سيئتي وسيتم وهف
 . ًاضئاو لَجتا : تلقت

 ىلع اهوكرت ول مهنأ لب نماذه يف ءايلاو واولاب اذه اولعف امنإو
 ميدو 7

 «  نرزتايو « سيئتاب : لوقت تنكو؛ !مبلبق اماعيبت امهلوصأ

 .15-156ص “ينج نبال« بارعإلا ةعانص رسورطناو. ؟8ه-7؟/١ (1)

 ٌرضو:لاقب . نسحلا يهر ةءاضتولا نم وه : وضآو 1 مب/مفصنملا ((

 .؟ ءيضر و وهف ٌةءاضار راضاوب ههحو

 يف) ءابلا تبلقف © نرزتن' يو سيتي اهيف لصألا : 'نرزكايو 'سيئتتاب (0)
 املأ - نيتنكاس اتناك نإو - ( ةدناثلا ةماكلا يف ) واولاو ( ىلوألا ةملكلا

 -يف 'لجاير "ساني يف ساي :برعلا نم موق لاق اك كلذو ؛ اهلبق ام حاتفنال
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 («) و ف ١١( 3 - و

 سيئتبا : "ترمأ اذإ لوقتو « ""سيئتومو «' نرزتومو
 رئاسك هدنع اتسيل ءايلاو واولا نأل؛مهيلع لقثيكلذناكف . '"”نرزتياو
 اولدباف . هللا ءاش نإ كلذ نّينسو « ةلقثتسمامهيف تاكرحلاو «فورحلا

 ىلع تبثيل « ''' هدعب يذلا جرخم نم هجرختم امبنم ٌدَّلِجأ افرح امبءاكم
 أ نم مهيلع فخأ كلذ ناكو ؛ هنم فارصت ام عيمج يف ةدحاو ةئيه

 .اهيلق امامك

 1-١4 (”١ س ) 7»7.7 ص6 لوألا ءزجلا2«فصنملا رشظتا ٠ "لح وب -

 . 506 - ( 5 س نم ءادتبا )

 لهأ نم برعلا نأ ىلع ( 4-4 س ) 7.ه/١ فصنملا يف ينزاملا "صن دقو

 تروادعتاوي : نم ًارارف ( ناودمتاب مث )و ( نزتاب) نولوقي زاجحلا
 . 47/١ دربمال بضتقملا رظناو . نولذرّتت'ويو

 )١( ) ؛؟س < +مهالإ9 هيوبيس ) برعلا نم سانل ةغل ( ديعتولم ( .

 ءاواوةمض دعب ةنكاسلا ءادلا تبلقف «سْمتْسْم وه سئتتوُم يف لصألا (0)
 . قباسلا صنلا عجار . ( نَقْيأ ) نم ( نقوم ) لوقت انك

 ءاب ةرسسك دعب ةئكاسلا واولا تملقف « 'نازّت'وا وه 'نزّتي ١ يفلصألا (*)

 ةفل 'د.متياو . ( داعوم هلصأو ) داعبمو ( نازاوم لصأو ) نازيم_ يف اك

 . ( (-» س < ”09/؟ هيوبيس ) برعلا نم سانل
 . لعتفا ءات يأ ( هدعب يذلا ) (4)

 -طظوهم-



 ىوقأ افرح اههلادبإ اودارأ ءاذك ةراتو اذك ةرات اهّبَلق مهم_زلي نيمغدم
 : اولاق كلذلف ؟ ءاتلا وهو امهدعب ام ظفل ىلإ ابلقف «هبالقنا نمي اهنم
 . سآتاو « نزتا

 يف تلقوا كنز «فورحلا راك اننا ءاوااو والا ك] دلوق ضو

 كلذو . ( ريخ ) يف ءايلا ناكل رمي ل( يك ) ةيفاق يفو ( ”ريخ ) ةيفاق

 كلذلو م دما: نم [نف ا ابيب ناني هنو قلل ناتخأ ءاملا و: ئاولا نأ

 : ةءاجفلا نب ىرطق لوق ون « يورلا فرح لبق ًافادرأ امهواعج

 ( ليوط))

 نع الو ءاد يذل ءافش [لكقن ّرأ / ضييبلا ٍتارِفَلا نم

 (طيسب ) 7 :سيقلا ئرما لوق كلذكو

 ثيح بالود موي يف هتددصصق ملطم يف اهركذ يتلا مكح مأ ينعي )١(

 : (؟5100/م دربمل لماكلا ) لوقي

 رمكح 'مأ ىثلأ مل ام نشيملا يفو 2 ”دهازل ةايحلا يف يتنإ كارْمملت
 رخآ ثيدح لالخ فصنملا صوصن نم لوألا صنلا يف علطملا اذه درو دقو

 .( اذه انباتك نم 1١-6١64اإل ص ) يفاوقلا مع ِق فادأرلا نع ينج نبال

 . ”يراصنألا ريشب نب مهاربإل تيبلا اذه اهنم يتلا ةديصقلا نإ لاقي (؟)
 رصمب فراعملا راد « مهاربإ لضفلا وبأ دم قدقحتب ) سيقلا ءىرما ناريد رظنا
 . "او "“؟ه ص <2(١؟1 برملا رئاخدذ '؛ 564

 (١+)وحنلا يف صوصن وع



 ينامحت هاوُعّشلا ةراغلا دبشأ دق
 ا نييحللا قوما در

 وحن يف فلألاب ناتبمشم (بوحرس ) يف واولاو ( ميقس ) يف ءايلاف

 ( براقتم ) : هلوق

 ""' لاتقلا موب 'روسلا ابىمرب رق  دِيِحْنملا ةلدنجك يروج
 لبق ابب دي توصلا نأ ( فادرأ ) ىنعمو . فادرأ هلك اذهو

 تايبالا رخاوأ يف اومترتي نأ مهتداع نم ناك امل مبنأل , يورلا فرح
 ىورلا فرح لبق اظنأ .واولاو:ءانلاو:فلآلاب اوءاحح « توضلا ذادتما

 ىو نور جدع نا رلاو كانو تلال اوه د6 :فوسلا اج دك
 : هلوق وحن يف

 هع اهول.ثأ : ةراغلا 'موقلا ىَملش ءار6 ةقرفحس اوك راق
 ؛ ينحل دحاولا «نْسككفلا (مظع : نايحّتللا . رعشلا ةريصق يأ ءادرج سرف
 . ةليوط : نزع رس تدخلا ل يلف اج يأ « نيحللا ةقورعم ه هلوقو

 . لبخلا يف ةحودمم تافص اهلك هذهو

 ىف امدحت يلذهلا ذئاع يبأ نب ةيمأ يومآلا رعاشلل ةليوط ةدمصق نم (؟)
 «© ( جارف دمحأ راثسلا دبع قبقحتب ) « يركسلل نيملذحلا رامعشأ حرش »

 ( ةرمي ) هلوأ نكلو « ه١١ ص يف تيبلاو ؛ اهدمب امو 444 ص « يفاثلا ءزجلا
 . ًايشحو ًارامح فصي رعاشلاق « ماقملا بسانت حرشلا ةياورو . ( يوهت )ال

 . ةراححلا يأ لاددجلا ةدحاو ةلدتنجلاو
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 (رفاو) : هلوقو

 ل

 ”ييلازب لفابع وللا لقا

 علطم تددلاو 5 لاما و حف لوتخدلا نيد ىاوتكالا طعقس : هما / ١)

 . ةروهشملا سيقلا ءىرما ةقلعم

 رب رجل ةددصق ملطم .تيبلاو .٠ رحولط' يذب مايخلا ناك ىد : هردص )

 هاا“ ص 2( مهاه+ ةرهأقلا ( يواصلا ليعاممإ دمه هناوبد حرش ف اهدحت

 . لطخألا ءاحه ىف ىهو ؛ اهدعي امو

 يرهتنشلا ) رحش وهو حلسطلا نم هيف اب يمر ؛ هلمعت مصوم حولط ودو

 . ( هيوبيس باّمك نم يناثنا هزجلا نم ١58 ص لفسأ يف

 ف رب رج ةدصق علطم تدلاو 5 اناصأ دقل ”ثبضأ نإ يلودقو : : هما عر

 ناب اهرسشنيتلا ) قدزرفلاو ربرح ضئاقن يف يهو « ”يرممأنلا يعارلا ءاجه

 2 زود كلا رب ردح ناويد حرش يفو ؛ اهدعب امو 4س ص ؛ ( م 5ءجوم

 5 اهدعب اهو 5ك ص 6 ىباسلا شماهلا

 ةراشإلا تمدقت يدلا قالطإلا نيوئنب وحلا عك صعب ْف تدلا ىاوأر بو

 ب (اباتعلاو) ناكم( 'نكاتعلاو) دجتف؛ (لوألا شماملا( مصر اذه انباتك ينهملإ

 96ه- ١ -



 ىلع كلدي . ''' اهب ناتبّشم واولاو ءايلاو , فلألل فدرلا لصأو
 نأب ّدملا نم ناجرخت ءايلاو واولاو , دما نم جرخت ال فلآلا نأ كلذ

 نبال ينغملا رظنا .زجعلا رخآ يف ( اباصأ ) ناكم ( 'نئاصأ )وكردصلا رخآ يف

 50 نيوئتب تبملاو . ( 5788 ص قشمد ط ح ٠47 ص ةرهاقلا ط ) ماشه
 نيونت نأ ىلع هب دهشتسا * يفرلل ةيفاكلا حرش دهاوش نم عبارلا دهاشلا وه

 . ماللا فرهملا مسالاو لعفلا تحلي مئرتلا

 ةيفلسلا ط - 4/١ قالوب ط ) تيبلا اذه حرش يف ةنازخلا بحاص لوقيو

 ريض ىلإ دنسم رمأ لعف : يّتلقأو » : ( 00١-71 نوراه ط د ١/-0/
 ةزمهلاب ( لق“ ) ةيدعتب « الملق هتلعج ىنءب هتئللَقو هتلَكْأقأ : لاقي ؛ ةلذاعلا
 ةّلقلا نإف ؛ موللا يكرتا : دوصقملا لب « دارمب سيل ىنعملا اذهو . فمءضتلاو

 مال ردصم وهو « يَّلقأ لوعفم : موللاو . ضيفتسم ره اي مادّملا نع اهب رعد

 ءادنلا فرح هنم فوذحم ىدانم : لذاعو . خيبوتلاو لادعلا هانعمو « مولي

 0 . مل ئنمع لتفر برضا نم لذي لدع نع«( ةذاع) مخرمو
 لمف ( )دل وقول و ءانعو انام تناعو دع« مووللا لع ترطنخ

 ةلمجو 0 لوقم ( نياصأ دقل ) هلوقو . ( يلقأ ) ىلع فوطعم ًاضدأ رمأ
 لج هرفي ا و

 . « لوقلا

 )١( ؟9- ؟98/ ؟ ) داشنإلا يف يفاوقلا هوجو باب ىف هيوبيس لوقي ( :
 ناوئب ال ايو ركب انا وارلاو ءانلارجبقلالا ثوقصللا مهنإف اومكنرت اذإ امأ» 0

 سيقلا ؤرماوهو ) هلوق كلذو . توصلا دم اردارأ مآل (

 ٍٍ يلزنمو بيبح ىركذ نم كبن افق

 -ط1ط45-



 :امييسح نع وه رد يدم داو لك لق نوكك وأ +180 د

 انتنأك اًنع 'شُحآولا ديحات انئتبف

 اعّررصم 'سانلا انا ملت م نالبتف

 (ليوط) : ىثعألل عفرلا يف لاقو

 ومئ ال مال ثإر اهلعادأو ”ةرداره

 : ريرجل مههوق هيف نوني ال امو . هيف نوني ام اذه

 اباتعلاو ”لذاع ”موللا يلقأ

 : ريرجل عفرلا يف لاقو

 ومايخلا اهلتبأ ”ثيغلا تيقس 0 حولط يذب مايخلا ناك قم
 ( لماك ) : اضيأ ريرجل "رجلا يف لاقو
 يمايألا نم ”ةرابم تناك ١ ةّقْيوُدم فنَدب انًلزنم ”تابْيأ

 «مثنرتلاو ءانغلل عضو رعشلا نآل4يورلا فورح يف ةدملا هذه اوقحلأ امنِإو
 هأ 6 فدل هاو ةنم ه5 نح يذلا فرح لك اوةالأف

 عفتراولبجلا ةنوزمدح نم ردنا ام : فئمّدلا 57 ”تاهنها ف ةغل 6 تاه 0

 ( هلع عضوم : ةقداو د - يداولا ردع ص

 . 7١1915/9 يضرلل ةفاشلا حريش رظناو

 اوم



 يبأ نع يفاوقلا تانييتك حرش يف هيصقتسأسو « لوطد بأي ادهو

 .هللا ءاشنإ "نسحلا

 رئاسك اًمسمل ءايلاو واولا نإ ناء وبأ لاق ام هريغو اذملف

 فورا

 تاكرحلا تلقثتسا امنإ ؛ « هيف ةلقثتتسم تاكرحلاو » : هلوقو

 اتببشأ املف  ادبأ كترحتت ال فلألاو « فلألل ناهيبشمت امهنأل امهيف
 نكت ملو ةقشم ىلع تزاج « ةكرملا امهيف تزاجو ًادبأ كرحتي الام

 روك ذم (طسوألا شفخألا) ةدمسم نب دعس نسحلا ىبأل يفاوقلا باتك )١(

 هبلإ راشأ دقو « برْعُملا ىمسي هل ينج نبا حرمشو .( 0+ ص ) تسرهفلا يف

 صئاصخلايف نيتراشإلا نيتاه نم فخ ؤيو. 494/5 و 4/١ صئاصخلا ينممالا اذهب

 يف انه هلوق نم ذخؤي نكلو . ب رْمُّملا فيلأت نم غرف دق ناك ينج نبا نأ

 غرف وأ هفلأ دق نكي مل هنأ « يناوقلا باتك حرش يف هيصقتسأسو » : فصنلا

 بتكلا هذم فئلأت يف ينمزلا بيترتلا اذه ال مقدسي اذككهو . هفيلأت نم

 صئاصتلا يف ىنج نبا ريشيو . صئاصخلاف « برعملاف « فصاملا : ةئالثلا

 نأ ىلع [ضيأ لدي اذهف « ( ناؤع يبأ فيرصت حرش ) هباتك ىلإ ( مدو/١)
 نم لرألا شماهلا يف ) انظحال نأ بس دقو . صئاصخلا قباس فصنملا

 .«فصنملا» دعب « بارعإلا ةعانص ريم هفلأ امر ينج نبا نأ ( 146 ص

 . 59 ص < صئاصخلا رشان ةمدقم رظناو
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 ةوق اغلبت إو « ةكرحلا اهيف عنتمت ال يتلا فور 2اراعز امبانم
 عمج يف لوقت كنأ ىرتالأ . ًالصأ امبيف ةكرحلا عنتمتف ف نيللا يف فلآلا

 ةضْيبب يف لوقت الو ؛ نيعلا ك“ رتل تاننح و فاعست ا

 هيف تاقثتسا امم اذبف ؛ ناكسإلاب تازوجأو تاضيب الإ ةزاوجأو
 . امبيف ةكرحلا

 باو -



 - عراضملا - يشاملا ؛ َلَمْفَعْساَولَعْفَأ انزو :فوجألا باب نم (5)
 لمف' مملا اهلئاوأ يف تناك اذإ ءافوجلا لاعفألا ىلع ةيراجلا ءامسألا
 عراضملاك '”لّعي' بابلا اذه نم لوعفملا مسا - عراضملاب لعف' ام اهب

 ٠ ,ءاسألا لئاوأ يف ةعراضملا فورح ءيحب - لوهجمل ىنبملا

 تانب نم لاعفألا هذه نم دئاوزلا هتقحل ام باب : ناهثع وبأ لاق

 ةثالثلا تانب نم لتعملا فرحلا لبق يذلا فرحلا ناك اذإف : ةثالثلا

 لقشعملا نكست كنإف « ءاي الو اواو الو افلأ نكي مو لصألا يف ًانكاس
 « مبمالك يف درّطم كلذو : هل بق يذلا نكاسلا ىلع هتكر ح لوح و
 +" نابآو غ ""لاقأو.# داجأ + وحن كلذو:,هللا ءاغ نإ ةتئاسو
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 .ملس دوال (1)

 . ةلاقإ عببلا يف لجرلا 'تْلَقأ : لاقب' : لاقأ » : 44م فصنملا يف (؟)

 هتْلق : لاقي : لاق ديز ابأ نأ يلع وبأ ينثدحو . ةلولْبق“ ةلئاقلا نم 'تْلِقو
 يرو. نم تالق اهتةيلع كددر كنأ ءاضعو لاف « امنع تلك و مجلا ىف

 . « كنم ذخأ ام كلع

 - «هّتمطق اذإ ءيشلا 'تنبأ : لاقي : ةنابأ » : #44 فصنملا يف (ع)

 همس آلة



 لوف أو: 16 ةروجا ةةلضاوا# "' داهئازل "فارس او4 فاغاو

 ةكرح اوقلأ مهنكلو . ذوعتساو « ثيرتساو ء« فوخلأو « نيبأو
 هايلاو اولا تلدبأ مث « حتفناف امهلبق يذلا نكاسلا ىلع ءايلاو واولا

 . كلذل نيفلأ

 ول

 (فاخأ)و( داجأ ) لصأ نأ يفهاوعد ةحص ىلع ةلالدلا : حتتفلا وبأ لاق
 مدحت و تن رسأ( داعشما) ف( فارتشا) "ق6 فوك! و دوجا
 ذوحتسا : : ىلاعت هلو وهو : هلصأ ىلع ةلتعملا ةلثمألا هنه نم رهظ ام

 (8) م ىف 0

 3 «ٌدودصلا تلاوط أف تددص » : مطوقو « ؛ ناطيشلا مهيلع

 كرا : لاقيو : :ةتنكي: ىتفع (ضنأ هتلبأو © هتحفوأو هتفثك ىتعع هظبأو ت

 َنّمّتو « هئاّسّتْساو ةنابتتساف « هثتنبأو [ امزال ] ةنابأو « 'ءيشلا
 ,.( هسسمتو

 )١( ءاطبلا يأ ثلركرلا نم لعفتسا وهو « أطبتسا : ثارتسا .
 ددصلا اذه يف هيوبيس اهدروأ يتلا ةلثمألا سفن يه ةتملا ةلئمألا هذه (؟)

 .(و؟-م س4 0)

 . 19 ةلداجملا (م)

 : هماّي تيبلا (؛)

 اا ا كو ا م
 مودي دودصلا لوط" ىلع ”لاصو

 شماهلا « *؟*ن) ص ) لبق نم هنع انثدحت دقو . هيوسدس دهاوش نم وهر

 -باا_”ءوا



 + ةلغمألا هده لالغإ اودازأ ينكلو : "' « لمجلا قونتسا »4 مهلوقو ضل ام
 نكاسلا ىلإ ءايلاو واولا ةكرح اواقنف ؛ يثالثلا يف هلتعم تناك اهنآل

 الولو . امهلبق ام حاتفناو لصألا يف امبكر حتل افلأ اههوبلقف « امهلبق

 نكس اذإ ءايلاو واولا نآل « ن الا اماالعإ بجو امل ينالثلا يف امهلالتعا

 . حيحصلا ىرخت ايرجأ امهلبقام

 كلذ هتيارجأأ اذه نم ( لَمفي وه ) تلق اذإف : ناشع وبا لاق
 اروسكم ناك لشعملا نآل؛ ةرسك نكاسلا ىلع لوم كنأ الإ « ىرجملا

 كلذكو#+ ف وع «ةلماو« في رغب كوك كلذو علضألا و

 ماسلا لع اوك رح فيهو“ نياكي ةهلطاو ديل
 اذنعف» قعوانلا نم فاك انو“ ةزينك ايلف ةنكاس ناز از راؤلا كلم

 اهب تلعفن « نيني : ابلصأو « يبي وه :وحن هارحب ظفللا اذه ىلع
000 

 ف نوكي لجرلل برض» لثَملا اذهو » : ( قون ةدام ) ناسللا ىف )١(

 دبعلا نب ةفرط نأ هلصأو « هبلإ لقتنيو هريغب هطلخي مث ءيش ةفص وأ ثيدح
 مث < لمج فصو يف أرعش هدشني سلع نب بّيَسْملاو كولملا ضعب دنع ناك
 .« لما قوذتسا دق : ةفرط لاقف « ةقان تعن ىلإ هلوح

 دم ا“ و. آل #2



 لعفلا نيع نم ةكرحلا لقت بجو "ثيح نم : لوقي : حتفلا وبأ لاق
 ىلإ نيعلا نم ةكرحلا لقن اضيأ بجو «( داعتسا)و ( ماقأ ) يف هئاف ىلإ
 نيعلا فأل ؛؟ ةرسك عراضلا يف هلقنت يذلا نأ الإ « عراضملا يف ءافلا

 ةروسكم تناك

 «( نييبي ) ينعي وهو,« اهتخأب تلعف اماهب تلعفف » : اريخأ هلوقو
 ( 'فيخي )يف واولانم اهتلقن اك البق ام ىلإ ءايلا نم ةرسكلا تلقت : لوقي

 . البق ةرسكلل لّدبت ال ءايلا نآل ؟ اهلاحي ءايلا تيقبو « اهلبق ام ىلإ
 . هنيع َلْبَق ام حص يذلا اذهف

 كلذو . نيعلا ةكرح ابيلإ لقنت ال كنإفمؤاف تلتعا !اماامأف
 لاو تا (لآ)و 6 مآ ) نم ( تلَعف أ ) يف كلوق
 . نيعلا تح « افلأ تيإقذ ةزههيهو ءافلا تلتعا الل هنآل
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 دي وملا نّدذلا را رك وأن اهداتقأو يديلاجت ع

 ١١( ةأرما هل نكت مل : لجرلا مآو . جوز اهل نكي مل: مت" ةأرملا تمآ .
 دترا : هنع لآو . عجر : لوؤي هملإ ل1(؟)

 ؛ تنلوأ أ وه تلَوآ يف لصألاو « تْئمَيَأ أ وه تْممَيآ يف لصألا (ع)
 َلَمْفأ ةزمه دعب افلأ اهبلقب ( لعفلا ءاف يهو ) ةنكاسلا ةنناثلا ةزمحلا تّلعأ
 . ةمحوتفملا

 -تةرهأقلا) يركسلا «يلاقلا ىلامأ حرسش يف ىلآللا طمم»يف بوسنم تيبلا (4)

 -- 3و” ارث دم



 . داّولا لقي لو ؛ ةوقلا وهو ديلا نم لّمْفم اذهف

 (ليوط ) : ةفرط لاقو
 ده 5 4 (١

 ديرومب تت أدق نأ رت تسل أ انا فيظولا 5 دقو لوقي

 ورهو' يدبعلا بدققملا ىلإ ؛ ١١ ص«( ينممملا زيزعلا دمع قيقحتب 2« ١1؟ب-

 بتكلا راد ط ) هيلامأ يف تيبلا يلاقلا ىلع وبأ دروأ دقو . يدق يلهاج رعاش
 . مسجلا ةعامج وهو نامئشِحلا ىنعمب ديلاحتلا ىلع ًادهاش 56/١ ( ةيرصملا

 «لْحآرلا بشخ وهو «دّتف ممج : داتفألا . نامطم ريغ ابان لعجي : يلني'
 ىتون نم لعاف مما وهو « مانسلا هب هوصقملا : يوانلا . هتادأ ميمج : ليقو

 وهو ) ديشلاب ىلطملا رصقلا يأ « ديشّملا رصقلا : ندفلا . نم يأ يون

 ١ . مظعلا : دّيؤملا. ( هوحنو "صج نم طئاح هب يلط' ام

 كرتي ال مظعلا ديشملا رصقلا سأر هبشي يذلا اهعانس نإ لوقبف ةقان فصب

 . هيلع نيرقتسم اهلحرو هناثج
 فتروالاو مسارلا دهاشلا وهو . ةروهثملا ةفرط ةقلعم نم تيبلا اذه )١(

 فيرعت نع جرخم هنأ ىلع هب دهشتسا «يضرلل ةيفاكلا حرمش دهاوش نم ةئاملا دعب

 دقو ) ةلمج نأ كلذو . لاح وذ هعم سيل لماع دعب ةلمج يه ىتلا لاحلا لاحلا

 ( لوقي)لعاف امأو ؛ امل بحاص الو 2 ( لوقي ) اهلماعو < لاح ( فظولا "رت

 . هتافصنم تسيل ذإ هنماه نيبت م اهنأل «لاحلا بحاص سيلف رتتسملا ريمضلا وهو

 ةيفلسلا ط ح اهدعب امو 506/١ قالوب ط ) ةنازلا يف يدادغبلا حرش دقو

 ًرتأ» : هلوقب تيبلا ( ام دعي امو 160؟/* نوراه ط ح اهدعب امو 1م
 اذإ رت“ هثرثتي مظعلا رتت : ديْرد نبا لاق « ( ةلمبملا ءارلاو ةّيقوفلا ةاّسملاب )
 - دشن و كارت“ "رت دقف ةدحاو ةبرضب عطقنا وضع لك كلذكو « 'همدطق
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 و م ى؟ 0

 . ديّيملا : لقي مو , ًاضيأ دي الا نم يهو « ةيهادلا يهو

 ::ةتلدف م دئار مانت الا نا تلعن )3 ( دق ه3 اولاستتو
206١ 

 تلاع نازلين تاحدحص نإ كنآل ؛ ةهوركم ةلملق هتديآو

 درر ( “رت )نأ ديرب.( ةرمجلايف تيبلا اذ_ه دشنأو )ةفرط لوق نيوحولاب دح

 ... مطقنا ىنعمب مزاللا "تت لعاف هنأ ىلع فيظولا عفرب يو'رو .ًاددعتمو مزال

 ريض هعافو « مَحطَنَق ىنعب يدعتملا 'رتتلوعفم هنأ ىلع فيظولا بصنب يورو
 هيلع فوطعم ( اهقاسو ) هلوقو . هلبق تيب يف [ مطاقلا فيسلا | باضتعلا

 .ةمخضلا ةقانلا يهو 2 هلمق ثيب يف ةابككلا ىلإ عجار ثنؤملا ريمضو ؛ نيهجولاب

 مسرلا نيب ام:ديلا يفو 4[ قاسلاو ] غّلسثرلا نيب ام : [ لجترلا يف ] فيظولاو

 «ةفرطل ةثالثلا يف باطخلاو « لوقلا لوقم ( خلا ىرت تسلأ ) هلوقو . عارذلاو

 ام عم('نأر ف © ةّيرّصب نوكن نأ زوجي ةيؤرلاو . خيبوتلل ماهفتسالاو
 « ةّسْملع تنوككت نأو ؛ ةيّورلا لوعفم هنأ ىلع بوصتم درفم ليوأت يف اهدعب

 <« اهربخ ( تدتأ دق ) ةلمجو < نأُس ريمغ اهمساو « ةلمقثلا نم ةففخم ( "نأ ) ف
 مسا نزو ىلع ديؤُملاو . ةيؤرلل نلوعفملا دسم ةدام اهيلومعم عم يهو

 ةيهاد اهنأك هوقلا وهو دْيألا نم اهلصأو « ةيهادلا وه : معألا لاق ؟ لعافلا
 لوعفملا مما ةنزب تاقلعملا حرش يف يزيربتلا بمطخلا هاورو ؛ ةوقو ةدش تاذ

 00 ةقانلا هذه ك رثقع نم هبف دادشي ديدش رمأيب تئج ىأ : لاقو ًاضنأ

 "ص اذإ نيعلا لتعملا لعفلا : ينزالا فيرصت حرش وهو فصلا يف ينج نبا لاق

 ام امأف « ماقتساو ماقأ وحن اهلبق نكاسلا ىلإ هنمع ةكرح تلقن هنيع لبق ام

 امم ينجح نبا هلاق ام رخآ ىلإ ) ... نيعلا ةكرح اهيلأ لقنت ال كنإف هواف تلتعا

 . « ( صنلا اذه يف هانلقن

 )١( اهتلعت' مو ءابلا تححص يأ : تححص 5

 ب ”ةههواسل



 . رمألا بلاغ يف هّتلَمف ىلإ هتلعفأ نع لدعف . ''' نيلالعإ نيب تعمج

 ميلا اهلئاوأ يف تناك اذإ لاعفألا هذه نم ءامسألاو : نامثع وبأ لاق

 نكاسلا بلقو نكاسلا ىلع ةكرحلا ءاقلإ نم عراضماب لعف ام اب لِعف

 لفات نومو فيا مى لوف كلذوهللق الإ لكلا

 تْبَلَق و « نكاسلا ىلع ةكرملا تيقل أف ؛ نييبمو فروخمو مروقم
 ةنكاس ايدينالء اي ايمكرت ءانلا و: اهلنق اه رانكتاو انوكسل ءان واؤلا

 . ةرسك ابلبقو

 ةلتعملا لاعفآلا ىلع ةيراجلا ءامسألا عيمج نأ ملعإ ٠ حتفلا ىبأ لاق
 اني ل] ايقك دن لق و# ايتممابلاوزواولا نكشي اهلالعإ تعامل
 . لاعفألاو اذه يف ءامسألا نيب لصف ال « (هلبق

 « ءاوس رداصملاو ""فورظلاو نيلوعفملاو اذه يف نيلعافلا ءامسأو

 مساف . اهاعفأ لالتعال اهلالعإ بجيف ءلامفألا ىلع ةيراج ابلك اهنآل
 1 .ةادع . ا ود لا و 1
 فورظلاو.ليقي و فيخي ىرجب ايرج دقف « سنببمو فرحم :ىلءافلا

 )١( نيلالعإ نيب تعمج ءاملا تللعأ نإ يأ : نيلالعإ نيب تعمج تللعأ نإ :
 ًافلأ اهبلقي ( ةزمهلا ) لمفلا ءاف لالعإو « هذه ءاملا لالعإ .

 نامزلاو ناكملا ءاممأ فورظلاب دوصقلا (؟) .

 دس ”_”.ل



 ناقل رونا قا نو دينا ارب" اقم اذه كلوت
 ١ . ( ماقي ) ىرحب

 . موقي ماق : نم هذخأ « ملا حتفف « "زك ماقم اذه : لاق نمو

 ؛؟ ( فكوخي ) هلصأ نآل « ( ”فاخي ! يرحب ىرجف ؛ موقم :هلصأو

 0 لجر اذه : كلوق ىرجم ىرجف « موقم : ماقم لصأ نأ اك

 . هعصوم نع
 ردصملاف فرظلا يف ًاغئاس لالتعالا اذه ناك اذإ هنأل ءرداصملا كلذكو

 اك ( اماقم تمق )و ( ديز لع كماقم نم تبجع)كلوق كلذو.هب قحأ

 . ( ًامايق تمق )لوقت

 ىلع ناك ميلا هلوأ يفو الوعفم مسالا ناك اذإو : نايثع وبأ لاق

 ننال اع رب دهس ىف نادتو « فاه وهف اذإ لمت لان
 ىف ةلملاو «:ننانلل ماقم و هةعيبرو لاقمو# فاما وهو كلوق كلذو
 , فوخي : هلصألا فقيأو ماقيو فاخي نآل ؛ ةدحاو لَعْفُي فو اذه

 نك اسلا لع لتعملا ةكرح تيل ( هعيب يف لّيةيو ؛ سانلل هوقو

 "فاق لام كلذكو: هلبق ام حاتفنال آفلأ لتعلا تبلقو « ؛ هلبق يذلا

 وه يذلا لعتلابا راش انياب واتت عه ق لشمو# ف اوحم + هلصأ

 يف يتلا ةدايزلا نآل ؛ لاعفألاو ءامسألا نيب انبه اوقّرفي مو . هلاثم يف

 , اسابتلا اوفاخي ملف «لاعفألا دئاوز نم تسيل مملاو « يلا ءامسألالئاوأ

 عفتراو ظللفت : 'راشو رثش وهف ازور ارتان جرتك 2007

 . ( سوماقلا ) دتشاو

 دل ا“ ساب سس



 س * و 4

 . ًادحاو ىرجم اب رجاف

 : حتفلا وبأ لاق

 )2 حماست هيف مالك « ميما هلوأ يفو ا مسالا ناك أذإو» : هلوق

 امإو ؛ مملا هلوأ يفوالإ لاعفألا عيمج نم أدبأ نوكي اللوعفملا مسأ نال

 .هتركذام حماستلا نم هيفو .ديك وتلا نم برض ىلع هنم مالكلا اذه جرخم

 نم لوعفمللا مسأ دا لعاب لوقينأ ةرايعلا هذه نم دوجأ ناكو

 اذه نم اا مسي ' ل يذلا عراضملا لعفلا ىرجم يرجي بابلا اذه

 مدقت دقو .لالعإلا يف ( فاخي ) ىرجم ىرج ( افاخم ) نآل ؛بابلا

 . ابيلع ترج يتلا لاعفألا لاعفألا هذه نم ءامسألا ةكراشم يف لوقلا

 تسيل اهوأ يف ةدايزلا نآل لاعفألاو ءامسألا نيب اوقرفي لو ٠ هلوقو

 . مسالا لوأ يف ملا ءيجل سابتلالا اونم.أ دقف : لوقي ؛لاعفألا دئاوز نم

 يف ميلا ةريظن ةعراضملا فو رحو ؟ ءامسآلا يف ةدايزلا صاوخ نم لاف
 . لاعفألا اهياب انو « ءاممألا

 50 2 نادنألا لع ةقراخلا توون رت البف : تلق 5 نإف

 0 عدياأو د : نولوقي مهانعمس دقو « ا

 )١( سوماقلا ) لوئكشفم وهو « ةدنع"رلا : لكفألا ( .

 . نارفعزلا : هيناعم نم : عديألا (؟)

 ع ا”



 ءاتلاو «ككبوتلاو :ةؤمطا ةلوأ ىفاغ كلذ غو "' ليش '"' بكنتو نيزك 2 را ةثويشع
 ؟ ءاملأو

 ءامسألا لئاوأ يف لاعفألا اهباب يتلا فورحلا هذه تديز امنإ : ليق

 عضوملا اذهيف هامسألا تكراشف «لاعفألل اهتبلغ و اهنكمو ءامسألا ةّوفل

 :لاعفألا يف الوأ ملا ةدايز يف ءامسآلا لاعفآلا كراشت لو . امتوقل لاعفألا
 . ءامسألا نع لاعفألا فعضل

 نأ ىلع كلديو . لاعفألا يف يه امإ ةعراضملا فورح ةدايز ًرثكأو

 )١( سوماقلا) جّساوعلا كوشك هكوش ”يزاجح رحش : بضذتلا (.

 هيوبيس دهاوش نم وهو ) يدعجلا ةغبانلا لاق ١1١8/9 ( :

 ( براقتم )

 3 تاركا نه او ا 5 "ترداغ يدلا رامغلا “ناك

- 0 

 نرأ سابقلا ناكو « "يحض" ىلع ”ئحض' ريغصت هيف دهاشلا » : يرمتنشلا

 .ةوُحض ريغصتب سبتلت الثل ءاه ريغب اهوركغص مهنأ الإ ؛ةثنؤم اهنأآل ءاحلاب ركغصت
 . هتفاثك و هعوطس يف بضنتلا ناخدب هبّبشف « هسرف رفاوح هتراثأ ًارابغ فصو

 ريسكت هنأك « سايق ريغ ىلع ناخد عمج نخاودلاو . تكرت : ترداغ ىنعمو

 « ابفلأت ءابرحلاو ؛ ةمضنت هتدحاو « ناخدلا ريثك رحش : بضنتلاو . ةئمححلاد

 . « ةمضنت ءايرح : لاقمف

 لفتتلاو . ءاهب يهر“ .'ورجأ وأ بلعتلا : ( رّخأ تاغل هيفو ) لفتتلا (؟)
 . ( سوماقلا ) رضخأ تابت وأ ”رجش وأ بشعلا نم سبب ام ًاضيأ

 )١1( وحالا يف صرصن ضان



 لاعفألا لوأ يف نوكت نأ  ةعراضملا فور> ينعأ - تادإ زلاهذه لصأ

 رفصأو َرمحأ : وحن تافص اهرثكأ ( َلَعْفأ ) لع تءاج يتلا ءامسآلا نأ
 نم ءانبلا اذه ىلع ةزمه لا اهوأ يف يتلا ءامسألاو . ضيبأو دوسأو رضخأو

 رثكأ ضيبأو دوسأو رفصأو رمحأ باب نأ ىرتالأ . ةليلق تافصلا ريغ

 لاثملا اذه رثكي نأ اودارأ اهاف: لكفأو '' لم”زأور عدي أباب نم
 الأ . لعفلاو ةفصلا نيب ام بأرقل « تافص هولعج ةزمه لا هلوأ يف يذلا

 فوصوملا ىلإ جاتحت ةفصلا نأو « مسالل ناث امهنم دحاو لك نأ ىرت

 ؟ لعافلا نم هل دب ال لعفلا نأ اك

 - موماد



 ”( عناب )و( مئاق ) لثم يف نيملا زمه بوجو ١ فوجألا باب نم (!/)

 زم و لتعي هنإف ( عاب ) و ( ماق ) نم لعاف امأو : نايثع وبأ لاق

 لعافف هلعف لعأ ام عيمجو . مئاقو عئاب : لوقتف « هنم نيعلا عضوم

 . لتعم هنم
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 نزو ىلع ناك اذإ لءافقلا مسا نيع نك بجو امنإ : حتفلا وبأ لاق

 يف تيلقناف تلتعا دق تناك ني_علا نآل ؟ ( عئاب ١ و ( مئاق ) ون لعاف

 تراص لعاف ىلع وهو لءءافلا مسا ىلإ تّمج املذ , افلأ ( عاب ) و ( ماق )

 تقتلاف « يضاملا يف افلأ تبلقتا تناك دق نيعلاو « لعاف فلأ هنيع لبق
 امهادحإ فذح ْرْمَي ملف ؛ ( مااق ) هتروص هذهو نافلأ لعافلا مسا يف
 ءار تكرح 5 ”نيع يه يتلا ةيناثلا تك رحف « ( ماق ) ظفل ىلإ دوعيف

 « ةزهه تراص تكارح' اذإ فلألا نآل « ةزهه تيلقناف «( براض )

 . ىرت اك ( عئاب ١ و ( مئاق ) تراصف

 :يفايتخسلاب وأ ةءارق ةزمهتبلقناتكرحت اذإفلألانأ ىلع لديو

 )١(0/١0م-١م1.
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 اهنوكسل فلألا كرح امل ؛ ''' « نيّدأَضلا الو مهيلع بوضغملا ريغ
 . ةزمههتسلقنا أهدعب ىلوألا ماللا نوكسو

 تف لاق هنأ ديز يبأ نع ناثع يبأ نع سابعلا وبأ ىكحو

 قفز 3

 2  «ناج الو سن | هبنذ نع لا ال ذئموبف » : أرقي دّمَبع نبورمع

 وبأ لاق 3. ا : لوقت برعلا تعمس نأ ىلإ نحل دق هتنئظف

 . هلبقأ الو ءال :لاق ؟ اذه سيقتأ : نامع يبأل تلقف : سابعلا

 : زجارلا لاقو

 ندا طا
 )١( "و نمحرلا (؟) . ال ةحتافلا .

 حرش يف يضرلاو « ( ممز ) ةدام يف ناسالا اهدروأ ةعبرأ تابدأ ثلاث (*)

 ( مص ) «بارعإلا ةعانص رس » يف ينج نبا دروأو . ؟64/؟ ةيفاشلا

 : ةعبرألا تاببآلا يه هذهو . ىلوألا ةئالثلا تاببألا ( ١44/2 ) صئاصخلاو

 ابنرأ 'قوُسي ةناّيق" راح ١ ابّجع ”تيأر دقل ءاجع ا
 ! اًس'رم :لاقف«ينئف د'رأ:؛تلقف ابهذت نأ اهْمأَز اهّمطاخ
 سلتا [ نم ريغصت ] "يسهم : ( ببق ) ناسللا يف : نامق رام

 ناس سوا يرد اا
 : مطاخ : اهمطاخ - . !بنم رغصأ يهو « ءاسفنخلا مئاوق وحن همئاوق

 5 00 2 هفنأ ىلع ماطخلا لعج : همطخي ماطخلاب همتطخ ؛ لاح لعاف

 لعاف مسا : "مازو « اهماز ينأ : اهمأَز - . هب داقُمل ريعبلا فنأ يف عضاو ام
 . همتطخ : ريعبلا مز ؛ لاح

 اك اهقوسب وهو « ابن 0 هنأ نم زحارلا بجعل

 هبك رب" نأ اذه نابق رامح زجارلا لأس دقو « هنم درشتو بهذت الثل اهماطخي

 , فورمعم ربغ زجارلاو . ءارعشلا لامخ ليواهت نم اذهو ! هب بحرف هفلخ
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 ميم '' تكراحلا :ديرب «« ترأما » : ريثك رعش يف تءاجو
 . ابماز :لوألا دارأ

 انوكسل فلألا كيرحت نع تبجو امنإ عضاوملا هذه يف تاما هذبف
 مسا يف لعفلا نيع نعةبلقتملا 'فلآلا تّيِلَق كلذكف . اهدعب ام نوكسو
 .مئانوعئابوفئاخ- :كلذك و « مئاق:مطوق كلذو « ةزمه ( ماق ) نم لعافلا

 ةدام « ناسللاو ؛ ها: [ 47١مل رئازحلا ط 1 هناوبد ) رّسثك لوق يف )١1(

 (ليوط) : ناورم نب زيزعلا دبع اهب حدمي ةديصق نم ( ناج
 لماوعلا طيبسلاب "تكرامثحا اماذإ ًأدهشم كموق 'ريش ىلبل نبا تنأو

 لماعو «© لماع عمج : لماوعلا - . ”يرطلا : طيسعلا مدلا : طسسملا )

 ( هردص : هتلماعو حمرلا

 بستْحْملان لوألا هزجلاو«(48١و١؟5/) صئاصخلا يف ينج نبا دررأ دو

 يلش ليعام«إ حاتفلا دبعو رادنلا ملحلا دبعو فصآ يدجنلا يلع قيقحتب )

 « 40“ ص «© (م [1١9435 ه١*ال5 ةرهاقلاب ةيمالسإلا نوُئشلل ىلعألا سلجلا
 عمج : يلاوعلا ) . ترأمحا طيسملاب يلاوعلا ام اذإ : اذككم هدحو يناثلا رطشلا

 . ( ةانقلا ىلعأ يهو « ةيلاع
 ص ) « بارعإلا ةعانص رس » ىف لسقلا اذه نم ىرخأ دهاوش رظناو

 شيعينباو4( 47/١ ) بستحملاو « ( ١؛مو 7١ا/خ ) صئاصخلاو < ( م4 - مع
 . م60

 ملمس



 اتكرحت اذإ افلأ واولاو ءايلا لدّبت' ؛ صقانلا باب نم (4)

 ( تاوزغ )و ( 'تّيمار) ءيح - اهلبق ام حتفناو
 ١( واولاو ءايلا نوكسل لصألا ىلع امهوحنو

 '"'ةكرحلا (بلصأو ةحتف (هلبق واولاو ءايلاتناك اذإو : نامثع وبأ لاق
 ىلع انوكي م ذإ « لصألا لع ةحتفلا !هلبقو اهولعجي لو . نيفلأ اتلدبأ
 ىمربو « ازغوى مر : كلوق كلذو . ةمضلاو ةرسكلا امهلبقو لصألا

 خف رقياو

 اهل بجو يتلا ةلعلا باتكلا اذه لوأ يف ْتنّيِب دق : حتفلا وبأ لاق

 . " تاكرحلل ةعراضم فورحلا هذه نأآل ؛ هابشألا عاتجا

 دلال -ددولم» (1)

 . نيتك رحتم اتناكو : يأ « ةكرحلا اهلصأو » (؟)

 . اذه انباتك نم 88١04 ص يف يناثلا شمالا رظنا (*)
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 نيب اهيف لصفي ال امبلبق ام حوتقملا ءايلاو واولا يف ةكرحلا نأ لعاو
 نإو واولا بلقتف ( اصمت !لوقت كنأ ىرت الأ . اهريغو بارعإلا ةكرح
 تناكنإو واولا باقتف (ازغ) لوقو «بارعإ ةك رح اهيفةك رحلا تناك

 ؟ ءانب ةكرح ابيف ةكرحلا

 ىلع انوكي / ذإ « لصألا ىلع ةحتفلا امهلبقو اههواعجي مو » :هلوقو
 : هصيخلتو .لّصفم ريغ لّمحم مالك « ةمضلاو ةرسكلا امهلبقو لصألا

 ةنكاسلا ءايلا حصت مل 5 « ةحتف امهلبقو ناتكرحتملا ءايلاو واولا حصت مل

 ةنكاسلا واولا حصت م كو ء (مسوما)و ( نقوم ) وحن يفةمضلا اهلبقو

 الأ . رج وأو رصتخاف « ( نازيم.) و ( تاقيم]) وحن يف ةرسكلا اهلبقو

 حصت ال واولا نأ الو « ةرسسكلا اهلبقو حصت ال ءايلا نأ ديرب ال هنأ ىرت

 .كلتركذ ام هانعم اًئإَو «هفاشكناو هحوضول لاحم اذه ؟ ةمضلا اهلبقو

 نمو ٠ : ىلاعت هللا لوق هب ماعلا هلصفي يذلا لمجملا نم  اذهلثمو

 . " «هلضف نم اوغتبتلو هيف اونكستل رابنلاو ليللا كل لعج هتمحر
 « هيف اوكستل ليللا مكل لعج هتمحر نمو : معأ للاو ءهريدقت امو

 ءاغتبالا تقوب نيبطاخلا ملعل ليصفتلا كرتف . هلضف نم اوغتبتل راهنلاو

 . نوكسلا تقو نم

 (ليوط) ْ : سيقلا ىرما لوق هلثمو

 . 7 صصقلا )١(

 + ه١6



 اسيابو ابطر ريا بولق 1
 '"'لابلا فّشكناو ُبانعلا اهركو ىدل

 , فشحلا : اسيايو « بانعلا : ابطر ريطلا بولق نأك : هريدقت أئإو
 نآرقلا يف اذهو . موهفم ىنعملا نأل « سبايلاو بطرلا نيب عمج هنأ الإ
 . هتدجو هل تنطفت اذإ «ريثك رعشلاو

 06م ست و < وه ه هيي ابو _ص
 «نورزغو نيمرو توزغو "تيمر : مهوق امأو ' ناثع وبأ لاق

 يف امبلصأ انو « ماللا هيف كرحتت ال عضوم هنأل ؛ لصألا ىلع نئج_ امنإف

 امو 7 ص « ( مهاربإ لضفلا وبأ دمج قبقحتب ) هناويد يف ةديصق نم )١(

 . ”مه ص يف تيبلاو . اهدعب

 اذهو .( نوئفو'زيز_) 212انمطو» ةيناتوملا يف ىمسي رمحأ رم :باتنّملا

 هحرش يف يرمتنشلا هركذ يذلا ( ف رئّف؛زلا ) يف لصألا وه ينانوملا مسالا

 . ( اميلي امو مم ص شماه يف تبثم وهو ) تيبلل
 هب تدءاح امو ريطلا بولق نم بطرلا نأك : لوقب » : يرمتنشلا لوقب

 « بانعلا ”ةبطر ريطلا بولق نأك : تيبلا ريدقت. هثيدرو رمتلا نم يلابلا وهو
 اذإف « مول بيطأ اهنآل ريطلا بولق ”صخ امنإو . يلاملا فشحلا ”ةسباي اهنأكو
 ًابطر » : هلرقب راشأو . اهخارفأ ىلإ اهولقب تءاج ريطلا 'باقعلا تداص

 نإ لبق دقو . خارفلا نع لضفت قمح بولقلا نم هب يقأت ام ةرثك ىلإ « ابايو
 . « اهنوطب ةولشّنح رئاس الو ريطلا بولق لكأت ال حراوجلا
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 . ةكرخلا امبلصأ ناك اذإ ًافلأ نابلقي اًمإو . نوكسلا بابلا اذه

07 

 .(وزغ)و ( يمر ) اة امنأك ءامهلبق ام حاتفناو امبكر حتل ( ازغ)و
 ام ةماكلا يف عمتجي ل «نيمرو تّيمرو نوزغو تأوزغ : يف تنكس اماف
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 ةعب رأ ىلع ناك اذإ يضاملا يف ءاي واولا بلق : سصقانلا باب نم ()

 لثم يف ءاي واولا بلق - عراضملا ىلع أسايق ادعاصف فرحأ

 ١١' ( يضر ) يضاملا ىلع أسايق ( نايضأر أ )

 ىلع ' «تلعف :تناك اذإ يلو هيف 1 ردا اذه: نامثع وبأ لاق
 رولا .--- (405 8 ع .-

 كنأ 00 م امن ل وعش لاف

 .لككو -اط54/؟(١)

 - ىليس 6 « 'لعفي د بو ©« يضاملا ةغمص « ' تلعف“» + ينعي (؟)

 . عراضملا ةغيص

 مهلت'ذكفنأ اذإ موقلا ”تيزغأ : لاقي : ”تئيَرْدْغَأ » : 00/م فصنللا (ع)

 . « وزغلل

 .«هوزغن < تنكو كوزغد ناك اذإ ”ودعلا 'تّئيزاغو . نأوزاغتي مه : لبق اضعب

 هتلأس اذإ ًانالف ”تيزغتسا : لاقب : 'تئيرلةّدساا و : 75/خ فصنملا (ه)

 . « هيلع كنيعيو ودعلل كزجي يأ كك ز زئغب' نأ

 )١( » دربمل بضتقملا رظناو . هع س « ممو/» « باتكلا ١/٠9 .

 ب 71مخا



 .يرزاغيو يزغي :كلذوءابلبق ةرسكلل واولا تيبّذت ل «لعْفي »تلق اذإ
 عيمجو « لعفي ٠ تجرخ دقو « لصألا لع « تلعف :نوكتل نكي ملف
 :.ءايلا لإ" ةعواضلا
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 واه ل ":

 ىلإ واولا اوبلقي الف «(« تاون غأ) اولوقي نأ اوهرك : حتفلا وبا لاق
 اودارأف . اهلبق ةرسكلل ءاي امهوباقيف 2«( يرزغي ) نولوقي مهو ؛ ءايلا
 م , عراضملا لالعإل يضاملا اولعاف , ادحاو ظفللا نوكي نأو ةلثامملا

 ىضم دقو « يضاملا لالعإل (عيبد ) و ( لوقي ) وحن عراضملا اولعأ

 . ' اذه ركذ

 . لمعت نغالضن لتفتنو *لغتتو '”لّمتفأ (1)

 : ينج نبأ لرقي ثيح ؟غم - 540/١ يف (؟)

 :"باهعاو ”فاخيآ لصأ و عسي و'لاولقي :'عيسسماو لوقت لصأ نأ ىرت الأ

 نآل؛ًالالعإ بجوت ال غبصلا هذهو؟'ل'و طي :”لوطت لصأو** بشي و' فاو
 لصأ ناك 1 نككلو . حيحصلا ىرجم ةرجآ اهلبق ام نككس اذإ ءاملاو واولا

 تّلتعا« لاوطو بيه وف وخو مسيو موق :وه امنإ اهرئاظنوهذهنميضاملا

 نم ابره تاكرحلا نم نهيف ام نْبللسف" « نولبق ام حاتفناو نبك رحتل تانّسعلا
 .نآلا نبلمق ام حاتفناو لصألا يف نبك رحتل تافلأ نيلقف « تاسناحنملا عمج

 رخآلاو احيحص امهدحأ نوي الثل 2« يضاملل ًاعابتإ هوّدلعأ عراضملا ءاج اماف

 :راصفءامهونكسأو اههلبق ام ىلإ ءاملاو واولا نم ةرسسكلاو ةمضلا اودلقف ؛ الّتعم
 - .٠ لوكطيو عيبو لوقي
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 دقن لانس انعامك ةدئار مزار تعقو هوست تحب اقيؤتو
 نزو ىلع ملا هلوأ يف لْعف تيب ىل كنال ؛ ( نايل )و ( نايزفَمم )
 .تب رغأ :تلق 6 واولا صيلقفءا كامو( تي ددع) علقت لعبت

 لجأ تح لعفلا ىلع ردصملا ليخم اك «لعفلا لع عضوملا اذه يف مسالا لح
 . '' امايص تمصاو « امايق تمق : كلوق وحن يف

 اودارأف 2« 'بمُعو ”فونخم“ : اهلصأف ( باه ) و ( ؟فاخي )امأف -

 6« بسم و فاوخم :ريدقتلا يف اراصف«ءاطلاو ءاخلا ىلإ ةحتفلا !ولقنف «لالعإلا

 (هنآلو « نآلا اههلبق ام حاتفناو لصألا يف مههكرحتل نيفلأ ءاملاو واولا اودلق مث
 . باهو فاخ : يف ةرورض اتلتعا دق

 ( لوقب ) نأ ىلإ بهذ نم امأف . فيرصتلا لهأ ىقاذح' هيلع يذلا وه اذه
 ام ىلإ تلقّنف ءاملاو واولا يف اهيف ةكرحلا تلقاثاتسا امنإ اهوحنو ( عسب ) و

 اههلبق ام نكس اذإ ءاملاو واولا نآل ؛ هلوقب ءوبعم ريغف « اتنّدكلسف اههلبق
 . (ها) . ةكرحلا امهيف لقثتست' لف حيحصلا ىرجم ترج

 موقي ماق نم هنال « ماو 0 يفو < ماو : مابق : يف لصألا )١(

 واولا لق ها 2 نتيشل ها ردسفلا ف وارلا تلف كلو“ موصي ماصو

 « ًالاح 'تلاح: كلوق كلذو »: ( مجو/7 ) هيوبيس لوقي . لعفلا لالتعاو
 اودارأف“لمفلا يف ةلتمم تناكث مح [ واولا يأ ] اهوبلق امنإو .امايق ”تمقو

 اهبف كلذ ناك اماف « ءاملا همشي فرح اهدعبو ةرسك ابلمق تناك اذإ لتعت نأ

 اورّسجتو «مهملع فخأ دحاو هجو نم لمعلا ناكو ٠ اهو'رقي' ل لالتعالا عم
 . « لالتعالل كلذ ىلع

 لسلوب دربمال بضتقملا رظناو
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 (و

 تنأو « ( انيجرت )و ( اني زاغت ) لابام : " تلقف : ناثع وبأ لاق

 : لاقف ؟ ت'و زغ نم « لعفي ٠ ةلزنمب ناك امهنم « لعفي » تلق اذإ
 ىلع ' ءاتلا تلخدأ امنإو « واولا نم تلدبأ يتلا ءايلا نم لدب انه فلآلا

 .( انيح )و( اني زاغا)
© 

 امنإ يضاملا ناك اذإف : ليلخلل هيوبيس لاق :لوقي ؛ حتفلا وبأ لاق '
 : اولاق الهف « ءاي اهبلقتف عراضملا يف مالا لبق عقت ةرسكلان آل بلق
 ى ايليف اههيسكتي ال مالا ف3 فاول اوكححف , انوج رت وانو راخت
 ىرحم ( ان را ترج البف ةيحرتو ىزاغتت : تلق اذإ عراضملا

 ؟عراضملا يف ماللا لبق ةرسك ال هنآل « همال ةحص يف ( انو زغ )

 ىزاغتن يف فلألا : لوقي «' ءاسسيبلا نم لدب انه فلآلا ٠ ؛كونف

 هان راغو انتج رو يرزاغن و يجرن ف يلا هابلا نمل ىّجرتنو
 ةماكلا تناك اماف ؟ نكت ل نأ دعب ”ةلخلاو انصر و انبراغت ىف ءانلا انتو
 بلقلا يقب , كلذ دعب ءاتلا تلخد مث « اهيف ْبلقلا آبجاو ءاتلالوخد لبق
 . ءاتلا لوخد لبق ةبترملا يف هنأل « هلاحب

 )١( ١» نه س < عمد ) هيوسس ثيدحل فائتسا اذه : « تلقف ( 1

 دربملل بضتقملا رظناو ١/١١5 ِ

 . لعمسفتو لعافت ىفزو ءات (؟)

 ا[ ح



 ( ىقشت تيقش و « يضرت تيضر : اذه لثمو :نامثع وبأ لاق

 بلقت ةلع « تلعف » يف تناك اّمل . نايقّشِيو نايضرَي امه :لوقت مث

 . بابلا فلتخيف « لَم » ربغىلع « لعفي » يرجي نأ اوهرك ءواولا
 ىإ

 هنأل « ناوقشي : نايسقَي يف لبق ًالبف :لوقي ' حتفلا وبأ لاق
 راسكنال ( تيبقش ) يف ماللا بلق بجو لل هنآلف ؟ واولا لبق ةرسك ال
 فلتخي الثل  اهلبق ةرسك ال ناك نإو  عراضملا يف ًاضيأ اهوبلق اهلبقام

 بلق ( يزغت تيزغأ ) نأ الإ ؛ (يرزعت تيرغأ ) ريظن اذهذ . بابلا

 . هيضامل هعراضم بلق ( ىقتُي يبقش )و «هعراض هيضام

 اولعأ دق اوناك اذإف . اببسانتو ةلثمألا هذه براقت ىلع كلدي اذبف
 : ردجأ يضاملل ع راضملاو ع راضمال يضالا لالعإذ« لعفلالالتعاللعافلا مسأ

 سل "99



 « صئاصخملا » نم

 ”١ ريخأتلاو ميدقتلاب بيكرتلا يف ناب رامقتي نيلصألا يف باب

 اعيمج انوكي نأ نكمأف ريخأتو ميدقت اهيف دجو نيظفل لك نأ ملعا
 .هريغ زوجي ال يذلا سايقلا وهف « هبحاص نع ًابولقم امههدحأ سيل نيلصأ
 امهأ تبرأ مث ؛هبحاص نع بولقم |هدحأ نأب تمكح كلذ نكمي ل نإو
 . كلذ هوجو ركذنسو . عرفلا امبيأو لصألا

 سيل , ذّبجو « بذج' : مهوق امهيف بلق ال نالصأ هابيكرت اًميِف
 ءادحاو اك رضت ناذرعتو اعيزع امرأ كلذو::هيحلاض نع انولقم انظدخأ

 بلقلا نع ”ثادحت ثيح 49-41٠ اضيأ رظناو . مج وإ» )١(

 نع ثيدح ينج نباو ينزامللو . لعفلا فيرحت ليبق نم هنأ ىلع لعفلا يف يناكملا
 نع هيوديس ثدحت دقو .٠1١٠٠١.ةهاو ل كلا فصنملا يف يناكملا بلقلا

 .٠78-امو(بلق هيف ناك ام ريقحت باب اذه /1١5-١١١) يف يناكملا بلقلا
 ١١و ( ًابومئقم هظفل ناك ام اذه ) ج١ 78/١ بضتقملا يف دربملا لمف كلّدكو

 . 9١/١-7” يفرلل ةيفاشلا حرم ًاضيأ رظناو . -115 0 ١40-111

 - سس



 ذيبجي ذبجو « بوذحيلوعنماو بذاج وبف ايذجأ بذجي بذج وحن

 ًالصأ امهدحأ اذه عم تلعج نإف . ذوبحي لوعفملاو ذباج وبف ذب

 نم لاحلا هذهب دعسأ امهدحأ نكي ىل هتلعف ول كنآل م كلذ دّسف هبحاصل
 نأ بجو « امهدحأ ةزملاب رث وب لو امهنيب لاحلا تفقو اذإف . رخآلا

 . هلمبس هذه ام كلذكو . اعم امهيتحفصي الثمي نأو ايزاوتي نأ

 ايهسرا نون واع لو هبحاص فرصت نع امهدحأ رصق : نإف

 0 نادك ةيشلا ىنأ : مهوقك كلذو . هبحاصل الصأ افرصت

 وهو ينأي ىنأ ردصم كدوجو كلذ ىلع ليلدلاو . ىنأ نع بولقم نآف
 يف اذه نم سيلف نيالا امأف.يعمصألا لاق اذك اردصم نآل دجت الو «ىنإلا

 وه يذلا ٌردصملا (نآ) نم مدع اماف . بعتلاو ءايعإلا نْيألا امنإ « ءيش

 الإ ٠ : ىلاعت هللا لاق ؛ "ىنإ ينرأي ىت أ نع بولقم هنأ ماع « لعفلل لصأ
 لاق . هكاردإو هغولب يأ ''"«هانإ نيرظان ريغ ماعط ىلإ مكل نذوب نأ

 نرذلل نان "ملأ د: ىلاعت هلوق يف ىف أ عراضم دروو. هع بازحألا (1)

 واتم ننأر ”نآ تدروو . ( ١١ ديدحلا ) « هللا ركذل مهبولق مشخت نأ اونمآ

 ( ليوط ) : رعاشلا لوق

 امل ىّنأ دق ىلب ؟ ىلبل نع رصنقأو ينبامع ىَلَجَت' نأ يل "ني املأ

 . 7١6 ص « ينج نبال « بارعإلا ةعانص رس » رظنا
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 نه دطخ هيبنغراندعالا ليني آل نك ةءانإلا | رس هنو لهوا
 ىكح دق ديز بأ نأ ريغ . "”كلذ وحن وأ هتراجن وأ هتغايص وأ هزرخآ

 «نايواستمنالصأ آذإ امبف كلذك رمآلا ناكنإف ؛ نئألا وهوء؟ردصم نآل
 . همحاصل ةلصأ امهدحأ سيلو

 نم بولقم وهف . اذك نم تسي : مهوقبلقلا يف كلذ لئمو
 نأ نم هيلإ بهذ ام وهو « امهدحأ ىلع وبأ ركذ نيرمأل '"' (تْسِيَن١

 0 ه4 ف 0-1 د0.

 . ةسآبلاو ساملا وهو » تسيل ردصملا امثإو « هل ردصد ال ( تسيأ)

 وقالو ء تس الاردتغم سيلتا نيليإ :١ لج رلا عملا ف عقوق أفا لآذ
 6 ةيموكه# انانإ ةيووا لجرلا تأ ردضم وه امثإزو ؛ ةظقلا نع هنأ

 . ةبطعلاب ًالؤافت ءاطع هوس

 يأ هتضع ردصم وه امنإو « ًاضايع هايإ مهتيمست يدنع كلذ لثمو

 )١( يأ ةدام نم ةقثشم يهو < ةماسلا تاغالا نم ريثك يف رئاظن ءانإلل .
 يتلا يعو ةدام لشثم ظفحلاو ءاوتحالا ىنعم ىلع لدت ةداملا هذه نأ رهاظلاو

 ءانإلا فدارم' ) ءاع ولا ابنم ىتشا ( .

 وفطي ءاعوو ءانإ رعألا ةقيقح يف يهو « ةئيفلا ينعي ءانإلل يربعلا ريظنلاو

 ! ءاملا ىلع

 (١ ينج نبالءفصنملا» اضنأ سدو سأ عوضوم يف رظنا 1-٠ 8

 )١١( وحللا يفصوصن 0 ل ل



 6-1 : لاق . ' هتيطعأ

 ””نه رقلا»: ءادضألا ضياع: "امدنع. "مال نأ اسضاع

 هلوق ىنعأ ءلعافو لعف نم ىرخأ ىلع ربخو أدتبم نم ةلمج فطع
 («)وا م

 سرضلا دقتو : يأ ( دقن سرضلاو )

 يف تبلقنا اك تبلقنا « واولا نم لدم ضايعو سايإ نم لك يف ءايلأ )١(
 . اذه انباتك نم .8٠ ص يف لوألا شماهلا رظنا . موقي ماق ردصم ( مايق )

 «ناسللا ) اهحّفدو (دقن) يف فاقلا رسكب ىوربأو . اهضاوع : اهضاع (؟)

 افصو وأ« لكتنلا ىنممب حرف“ باب نم ًالمف نوكي رسكلا ىلعف .( دقن

 تيكسلا نبا لوةيو . حرفك أردصم نوكي حتفلا ىلعر . لكتؤم' ىنهع حرفك

 يف .:رركيو 2 نمر بغلاف لثكأ : دقنلاو ١» : ((4ص)« ىطذملا حالصإ ١ يف

 : يلذحلا لاق . لكتوؤم لصأ يأ ( تيبلا ) : رعاشلا لاق . ًاضيأ ن'رقلا

 ( حرتسام )

 "دقن هموأرأ < انارقآ ”هلاب ا_هحطاني اذإ _سومت' سيتا

 .٠ « لكتؤم لد يأ

 «نيبلذحلا راعشأ حرش» يف ىلذهلا يملا رخصل ةديصق نم يناثلا تيبلا اذهو
 :مأي » : كانه حرششلا يفو . ٠5١ ص يف تيبلاو « اهدعب امو 86/١ يركسلل

 ًادبع ؛تسلو : دارأ : لاق . لكتؤم : دقنو . هلصأ : همورأو . يكتشي

 .« متْشلاو مذلا ىلع اسيت ”بّصن“ : شفغألا لاق ... ... نمو يدنا

 - ىشمد ط - 485-- 186 ص ةرهاقلا ط ) ماشه نال ينفملا رظنا (ع)

 بج



 :لوقين أو هلالعإ بجول آبواقم نكي مل ول هنأ يدنعف ''رخآلا امأو
 هنآل حص اع هنأ لع لدي ًاحرحص هروهبظف 5 باهأ تيهك نع - 1

 «ىنعملاكلذ ىلع ليلد ةحصلا نوكتل « تْسْيَي وهو هنيع محصت امعبولقم

 وهو هتحص نم دب الام ىنعم يف هنأ ىلع ًاليلد ( روحت ) ةحص تناك اك
 تروا 2

 نوكي نأ امهدد>أ : نيرمأ لمتحي هنإف انوا لكلا مهتيمست امأف

 نوكس نأ وخال و» < ظضو لاف ردو ةنطعأ نأ هن وضم
 . ًايثذ وعم اك هب هاوس

 (لماك ) 7 فل لوف نش هادف | امانا

 نار نع يوم حقي لانا روع قوي

 ةيلعفلا ىلع ةمسالا للا فطعء يف لاوقأ ةثالث دروأ ثمح «(هعو - هم صد

 ىلع "ىلع ىبأل ثلاثلاو ) ًاقلطم منا : يناعلاو ل اةاطم زاوجلا اهدحأ -. سككفلابو

 نبا نع يككح' » : ماشه نبا لاس يناثلا يأرلا نعو . طقف واولا يف زوجي هنأ

 سيلو روك ذملأ هرسفي فوذحمب لعاف سرضلا نإ (تيبلا) هلوق يف لاق هنأ ينج
 . ةثالثلا فمضأ يناثلا لوقلا نأ ماشه نبإ يأر يفو . « أدترم

 رمآلا مدقت دقو . سيأ بولقم سني نأ ىلع لدي يذلا رخآلا رمألا )١(

 5 13/4 ا قالو ّط | هادمسإ نال
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 "ل راكان ١ .انيضتتم كن انع الد

 ,(كناشحأل)هلوق هلع لد لعفب ردصلا ىلع بصتني هنم ( اسوأ )ف

 اهيَسحت لابجلا ىرتو»:هناحبس هللا لوقك ؛ ( اسوأ َكَنَسوُرأْل) لاق هنأكف
 ىلع لدي !هرورم نآل , '""" هللا عنص' باحسلا رم رمت يهو ةدماج
 « هلعاف ىلإ ردصملا فاضأو « ًاعنص كلذ هللا عنص :لاق هنأكف « هللا عنص

 . ىلاعت هللا مسا ىلإ ؟دنسم ناكل ردصملا اذ بصانلا لعفلا ربظ ول اك

 وهو ؛ بئذلا بطاخي « سيوأ اي : دارأ . ءادنف ( سيوأ ) هلوق امأو

 )١( 7س < 05/4 صصخللا ) نالأتذ لثمو « بئذلا ءامسأ نم ةلاّؤذ ( .

 نم ةممارتحلا : ةلايإلاو ©« سياملاب بطرلا ةطلتخم شيشح ةضيق' : ثغضلا

 بصخ ىلع بصح وأ ىرخأ ىلع ةّبلب ( ففخيو ) ةلاَبإ ىلع ثفضو ؛ شيئملا
 هب باصأ : مهسب ءأشح" . لوألا ىنعملا انه دوصقملاو < ( سوماقلا ) دض هنأك

 ليوطلا لصنلاو « كلذ هيف مهس وأ ضيرع لصن : صقثملا . هفوج يأ هاشحآ

 ىلع بودصنم « ءاطع : م سوماقلا ) شءحولا هب ىمرب كلذ هيف مهس وأ

 فرح فذح دقو « ىدانم : 'سيوأ . ( ينج نبا مالك نم يلمس اك ) ةيردصملا

 صصخملا) (ًارّبكم) س'وأك بئذلل مسا ( ًارفصم ) سيو 1 . ءادنلا 0 ١
 ( نم ) و ؛ اهبف عمط دق بئذلا ناكو « هتقان مسا ةلابهلا : ةلامطا نم .(

 « ةرخآلا نم امندلا ةامحلاب نال ف ناك

 | قشمد طاح م٠5١8 ص ةرهاقلا ط ) ماشه نبال ي ىنغملا رظنا4( 74م ةيوتلا)

 .( "هوه - هو ص

 . 86 لمنلا (؟)

 ل 78مل



 نرجوا لاق كمال ميانتا 8[ رضوافلا عبئا

 م الا ونس ةلدع قرشا كلا

 ه)؟١( مْعلا ف سيوأ مويلا لَعفا

 رشع ةسمخ نم ةزوجرأ علطم يف رخآ اهتيبو ناروطشملا ناذه درب )١(

 ةبوسنم يهو . اهدعب امو هاله/١ يركسلل « نييلذهلا راعدأ حرش » يف ًارطش

 ريغ ليزذه نم لجر وأ « يلذهلا شارخ يبأ وأ ©« بلكلا يذ ورمع ىلإ هيف
 : يركسلا حرمش يف انك ىلو ألا ةثالثلا تايبألا يه هذهو . 0

© 

 - 'هّتعآ 'رثمألاو - كلننع يرمش_ تبلاب

 'مستتلا نيب نم كنع [فى-ك5 ءاح له

 معلا ل نيناوأ وبلا متم اه

 :ىنعملاو . « سانلا: مسنلاو ؟ سانلا نيب نم ايمك ءاج له : لوقي . ماع : مهعو

 ؟ مويلا مثلا يف بئذلا عنص ام -- سانلا نيب نم -. ادمك لب له يرعش تنل اي

 ناكم ( لف ير ل ا ا لوألا نارطشلاو

 طق نرطغلا يده كبزاب .لهأ تطاعر زحارلا : تلق و : يطسقنشلا يزكرقلا

 ركذد نودب ”لتخم ىنعملاو 0 « مسنلا نيب نم كنع امك ءاج له د : هلوةوهو

 . « رطشلا اذه

 مو



 مو (اسوأ) نمقتم هتفلع تقع قف ند

 7 ديدستلل هد اضارتعم هنوكو » مالكلا يف هترثكل لصاف ءادنلاب "هدتعلا

 (زجر) : هلوق يف '"'ضارتعالا باب ىف زرُطلا اذه نم اركذ

 هفلبللا تيرزجم ريا مع ا
 هيلا ننسم . كا

 نس لا

 : ةلابطا نم كيطعأ ىأ » لاش مة كتسو وأ : لاق هنأكف ,(ًاسوأ) هيلع

 هتنمضو «فوذح“ ها امرك افصو اره رحلاف رح تاعج تكدس نإو

 تول ار

© 

 )١( هلابملا نم ) يف ( .

 )١( »عمو ص 2« صئاصخلا نم لوألا ءزجلا يف 6١م .

 ( هنبمأ ) يف ءاملا نكلو ©« فقولا يف ثينأتلا ءات يه ( هنجلا ) يف ءاهحلا (*)
 . تككسلا ءاه يه (هنمضمأل) و

 ببالغ اك



 فّرصتلا نآل ؛ لوألا نع بولقم يفاثلا «فهركاو "رهفكا مهوق كلذكو
 لاق .فافش_ر كالا انب 'ررْمَي لو“ ناكل هرلصء»و ؛ عقو ربفكا ىلع

 55 : ةغيانلا

 هل ءاقك ل 1 ىدكم اور ناف ف

 ا نارا طاع ليلا

 ع -_ امبف لامعتسالا ِف هآواس نإف ,(فهركم ( مهصعب ىكح دقو

 ٠ نالضأ -(ى رث م

© 

 عمسأ لو ء ميخشت هيفو « مشخو ؛ مخش محل اذه : كلذ نمو

 )١( ابعلطم ىتلا ةفيانلا ةدمصق نم :

 .ماوقأل اراض _لبجال ساوب' ان دنا قا اولاخ» ماع وتياكلاق

 : لاقي امك ءالخو ةالاخع ىلاخت ىَتلاخ : لاقيءاومط اقو اوكررات : اولاخ )

 ( ك راتب“ ”ككرات

 «يناتسيلا مرك قيقحتب ) ناويدلا يفو ؛ اومذما :اورجزا : دهاشلا تدب يفو

 : مارصأ .«اورحزاف» ناك_ه « اويرش رت لأ ٠١5 :١ ص ( ١95٠ توريب

 . ةعاما وهو « مارص عمج

 ١ ةيفلسلا ط ح اهدعب امو 4/١ ىقالوب ط) يدادغملل ةنازخلا رظناو

 : (اهدعيامو ليل نوراه ط - اهدعب امو

 ل مخإ



 ” ين لطأ ( نفع * ) نأ ىلع لدي اذبف .( مِشْحن )

 ناد توف الإ هتلا "يوت تعنح نانط | لوقاكلل مو

 قوس هوب قلد دشن 3 "ع نا فاي نال قيفامأ
 تقحل اذإ ةدايزلاو ؟ ةدايز وذ :نامطاو فاو قف ريغ ها

 نم سيل ًاثيش اهتطلاخم نآل كلذو . كلذل نه لا نم برض اهتقحل ةماكلا

 غلبت / نإو وهو * هنيبو اهنيب همازتلا يف ةيوستو « ا#ل ةمعازم اهلصأ
 ددَص لع - لاح لك ىلع  هنإف « اهبنم فذحلا شْدف لوصألا ىلع ةدايزلا

 ام فذحب لماحتتي اك اهلّمحت ىلإ جاتحت اهيلع ةدايز ناك ذإ « اهل نيهوتلا نم
 نأ فتاك « لصألل لالعإلا نم فرط ةدايزلا يف ناك اذإو . اهنم فرذحأ

 نم برذ اهقحل اذإ ةماكلا نأ كلذو . ىلؤأ ةدايزلا عم بلقلا نوكي

 0 9 ل :(ةثئلثم ) ماعطلا مش“ (1)

 . هتحئار تريغت : ماشختو

 . ٠١4/9 ينج نبال فصنملا رظناو.( سس ) سمو( ١ س ) ٠٠/9 (؟)

 لوألا ءزجلا يف ينج نبا هركذ . قاحسإ نب حلاص يم'رجلا رمع وبأ وه (+)

 هركاذيو . ( 7.٠ ص ) ثلاثلا ءزجلا يف هركذيو « ( 70+ ص ) صئاصخلا نم
 . اذه انباّتك نم لوألا احلا ممتن نص نقلا ب تارم ةدع فصنللا يف

 دل #718



 ا ةقينح ءاي مهفذحك كلذو , رخآ فعض اهيلإ َعَرسأ فعضلا

 ندع ان( فينعت) وكي /انو» يفتح" مطوق يف اهثات فذحل اهيل

 يفينح : ا هلصأ ىلع هيلإ ةفاضإلا يف ءاج « اهؤاي ف دْحَيف

 «لصألا وه هنأ ىلع لدي نأمطا ىلع ردصملا يئرجت :رمع وبأ لاق نإف

 كلوت ءازإب ( ةساطلا) رق: لعبت + ناتتيطألا :يهوق كلذ
 يف ترج ةدايزلا نأ رمع يلأ ىلع يقبو « ردصمب ردصف , ( نانئمطالا )

 ةئين اًمطلا كلذكو . ةدحاو نيعضوملا يف ةلعلاو « لعفلا يف اهي رج ردصملا

 امنإ لوقي تأ رمع أ عنقي مو بيرتأ لالالا لإ يبو هدرز تاذ

 «ناتكلا»:بنكامإ هن الخ كم قضي يدعو ديك "ناو وافشم الأ
 . ةحملا هيلع رفألا نسكع أن

©6 

 نر نم قوكتاسأ اهدحأ : نيهان قدا ) مهلوق يف هيوبيس بهذو

 واولا تلدبأ مث « ( قن وأ ) ريدقتلا يف تراصف « ءاقلا لبق ام ىلإ تبلق
 .نضم امه ظ لاسألاب اهيا ثلعأ كلتذك «تلقاب تلعا 6 نال علا
 اهلاثمف .ءاقلا لبق اهنم ءايلا تضّوع مث « تف ذح' نيعلا نوكت نأ رخآلاو

 )١( ةمسنلا : ةفاضإلا .

 رخآلل دلصأ امهدحأ سيلف « هبحاص اهنم لك دوقي : نادواقتم (؟) .

2 



 . "منعا لوألا لوقلا عون الدنا نوملا انهن

 نع انيزو رو هج ىلا نه يراقي هكا لإ ( ماكنا 1 قرأ زتلاعهكو

 اف لقمة ايرح و هنافطع عمت رارعا تففعي لاف هنأ عاقل
 نم وهو :لاق . اذه نم رثكأب ينموُجي نأ فاخأ : تلاقتف « هيلع يدر

 هاجلا نأ ىري هللا همحر يلعوبأ ناكو . ينهج| وب : تدارأ « هجولا

 ك.-يرحتب اضيأ هولعأ بلقلاب هولعأ املو : لاق . ًاضيأ هجولا نعبواقم
 مث « هوج ىلإ هج و نم راص هنأ ديري ؛؟ لعف ىلإ لعف نم هلقنو هنيع

 اهلبق ام حاتفناو ابك رحتل هنيع تلدبأ مثءهوج ىلإ راصف هنيع تك رح
 دنع ةهاجو لجرلا هجو دق : ديز وبأ ىكحو . ىرتاك (ءاج ) راصف

 ثيح ( ةحفصلا رخآ يف ) ١١9/6 هباتك يف هيوبيسل لوألا بهذملا )١(
 راولا ناكم ءانلا اولدبأف « لصألا يف ى'وانأ وه امنإ « قستْيَأ كلذ لثمو : لوقب
 اهك هل امدأت ال «يناكملا بلقلل اقباس ءاي واولا لادبإ نوكي اذه ىلعف « « اوملقو

 . ينح نبا مالك نم دخ ود

 (« قنيأ اولا_قةايكد»:١١-ه سة ا هباتك يف هيوميسل يناثلا بهذملاو

 .لفسأ نم + س < ”معإ» اضيأ رظناو . « اضع ءابلا اواعج نيعلا اوفذح ال

 بتقع مث « ٠١9/9 1٠١ فصنملا يف هيرينس يبهذم ينح نبا هووأ دوو

 تلعأ كلذك بلقلاب ةماكلا تلعأ اك هنآأل » ؛ لوألا بهذملا وه هولا نأب

 . « لادبإلاب

 مسا



 (هي روج )اولوقد ُ مهن أل « بلقلا يوقي اذهو . هيج و وهو «ناطلسلا

 ٠ كلذ وحن الو

 :ليلخلا لوقو """ةايغأو "' ابق بواقلا نم

 «”يسق بولقملا نم كلذ ريظنو » : ( ١١ س « ؟الو9 ) هيوديس لوقي )١(

 فصلملا يف ينج نبا لوقيو . « نيتمضلاو نيواولا اوهركف « سو'وف' اهلصأ امنإو
 يغبتي نىراكو . ( ينزاملا ) ركذ اك « سووق : يسق لصأ نأ معاد: 07

 اك اهكلعبف امال تسيل اهنأل « واولا مّحصدف ( وُسق' ) لرقي نأ نيسلا مادق امل

 ماللا تببشأ ؛ ماللا عضوم يف املعجف نيعلا رثخأ امل هنكلو ؛ ( يصاع ) لعب

 . « ماللا بلقت اك تبائقف

 ريسكت عمج هنأل ءأب ةردخألا واولا تلددأف «ووُصع' وه يصأع يف لصألاو

 ءاسلا عم اهعاّتجال ءاي واولا تيلق' مث ؛ ( يوُنصع' ) راصف < لوءف' نزو ىلع

 ءاملايف واولا نم ةلدمملا ءاملا تمندأو « نوكسلاب ( واولا ) ا هادححإ ىو

 اضف ءاسلا ضن ةاضلا فوبتتك و4 روع ر ) راصفق اهدعب ( ةماكلا مال )

 تروات اذكهو .('ي مع | داصلا ردك انا ركل يخت دل يصلا

 . عولف' نزو ىلع 0 عممج ) سووُو بولقم ووسق' نع ”يسفأ

 برلقم هدنع اهأ ذإ « ءاعفل نزو ىلع ليلخلا يأر يف ( ءايشأ) (؟)
 17-41١1 ينج نبال فصنملا رظنا . (ءارمح لثم ) ءالمف نزو ىلع ءاثدش

 "كسلا درامأ] بض:ةملاو

 - معو -



 (زجر) : هلوقو

 (١ - وعود ه د و ها

 ّْ يميلا مويلا وخأ ناورم ناورم

 ىلإ رشطضاف ( مولا ) دارأ امنإو » : لاقو مالو» يف هيوبيس هدروأ )١(
 نأ ردجأ ءاملا يف يهف «هركت'و لمف يف ”لتعت واولا هذه نأ كلذ عمو . اذه
 . « سواوقلا ةلزنب مروَّسلا راصف « هركت

 « يناتسملا هللا دبع قدقحتب ) يسويلطبلا باضتقالا يف امك تيبلا اذه دعبو
 لامف“ وأ رعور_موسل : هلوق ( مرك ) ناسللاو 4 454 ص 2< ( 1401 توريب

 . ينامحلا رزنخألا يبأ ىلإ هيف ناروسنم ناتيملاو . مركم

 نأو « هلبق موبلل ةفص هنأو ديدشلا يأ موّملا بولقم يسّسلا نأ رهاظلاو

 يذلا ديدشلا مويلا وخأ ناورم نأ ىنعملا وكيف ؛ (ناورم ) ربخ ( وخأ )
 : هريغ ىورو < هيوبيس هاور اذك ١ : يموبلطبلا لوقي . همم ىلحتو هم جرفي

 :اولاق اك هظفل نم موملل ةفص (يمدلا) هلوق ٠ « يمملا مويلل ناورم اي ”ناوره»

 « ميلا صأو ؛ ررذحت لاثم ىلع ليف هنزوو « لّنلأ لئبتلو « مّونيأ ماوي
 تبلقناف 24( ومملا ) راصف « ماللا مضوم ىلإ "نيعلاو نيعلا مضوم ىلإ ماللا بلقف
 لاق امك « 'م'وسلا مويلا وخأ هلصأ : يفاريسلا لاقو . اهلمق ام راسككتال ءاب واولا

 راصف واولا مضوم ىلإ اهتمضي مملا مادقف « اوادغ هاخأ موملا عم نإ » : رخآلا

 امك « اهلبق ام رستك و “ءاب تبلقف « ةمض ابلبقو ًافرط واولا تعقوف < ( ومسلا )

 ىلع هعضوم و« عفر يفاريسلا لوق ىلع يميلا عضوفف . .لدأ : وُلد عمج يف اولاق
 بهذم نم رهاظلا وه يفاريسلا هلوأت يذلا لبوأتلا اذهو . ضمفخ“ لرآلا لوقلا
 امأو .( يمملا مولا وخأ ) ىور نم ةياور ىلع الإ حصي ال ليوأت وهو « هيوبيس
 ًاضفخ الإ يمملا عضوم نوكي الف « « يمبلا موبلل ناورم اي ناورم ٠ : هاور نم

 - وخأ )ىورنم ةياور ىلع اضفخ هعضوم نوكن نأ عنتمي ال كلذك و . ةفصلا ىلع

 نشا



 . بعصلا مويلا لهسلا مويلا وخأ :دارأ هنأ امهدحأ : نالوق هيف
 لجوأو « نشخو نشخأو « ثيشو ثّمشأك ؛ عويد مان موي: لاقي

 0 ا و ) ودي اراصف بلقف دوب

 هدشنأ !؟ لعف ىلإ لْعف ا مث "ا ا ماوُيلا
١) 

 (زجر) : هلوق نم ديز وبأ

 ادعت لسع لت مالع
- 

 «ه,. 2

 اددع نوسمخحو ةنس دم

 .يميلا ٍراصف ءاي تبلق « واولا لبق ام رسكنا اماف .نوُسّمخ :ديرب

 . نالوقم همف نالو5 ناذه

 ىلع هلصأ نوكي نأ وهو .هب لقي مل ثلاث هجوهيف يدنع زوجيو

 هّمغ جرفي يذلا ديدشلا موملا وخأ ناورم نأ هانعم نوكف « ( يميلا مويلا -

 يفاريسلا ريسفت ىلع نامئتلي ال نيتيملا نآل ؛ رعشلا ىنعمب همسأ وهو « همه ىلحيو
 وخأ معن » : ةئمزألا باتك يف دربملا سابعلا وبأ دشنأو . هيويدس بهذمو
 .ضفخ مضوم يف يمسلا نأ ىلع اضيأ لدي اذ هو « « يمسلا موبلا يف ءاجْمَمما
 . « تيكسلا نب بوقعي بهذ هملإو « دربملا لاق كلذكو

 .(وخأ) ربخ ( يمبلا) نأ ىلع امهالك رودي تيبلل ناريسفت ينج نبال دريسو

 . ردصم هنأ ىلع ( مضلاب ) ادعت : ةياور يفو . ١٠١6 ص رداونلا )١(

 سال



 ©( وتلا !ناضف 0 3 « مويا مولا وخأ : يناثلا بهذملا يف ليق ام

 :( رملا) ثراضقك "5 اره كلوق ّدِخ ىلع هيلا ىلإ ةمضلا تلقت مث

 مث « ةرسك ةمضلا نم اولديأ ءرسالا يف ةض دعب ًافرط واولا تعقو املف

 2 لداو حالا يِمَيلا ١ تراصف « ءاي واولا نم

 حلا مكنت لاثل ةيفلاادبب انه واولا نعت قل اله لق خزن
 وحنلا اذه يف هؤَّرجأ دق مهنإف «هت ركذ ام ىلع ناك نإو اذه : ليق ؟ ةمزال
 تررمو « ديه هذه : ةغللا هذه لعنولوقي مهارت الأ . مزاللا ىرجم

 نم جورخال ةيهارك « مضلا مضلاو « رسكلا رسكلا نوعبتيف « لمي

 اوهرك كلذكو. ةضراع ةمضلا تناك نإو ""'نونلا ةض ىلإ دنه ءاه ةرسك

 اورجأ انكف . لعف ظفل ىلإ ءامسألا يف اوريصي الثل '*"( "لِوُجِب تررم )

 فاكلا ىلإ ( مفرلا ةمالع ) ءارلا ةمض تلقنف « رثكي اذه : : لصأ )١(

 . فقولا يف

 ممج لادأو .هدنقعم وأ رازإلاو حشملا وهو « وقح عمج قلحأ (0)

 ؛ لكنا وو ولع ةكتاو لأ لصأو “ رفحا: ىقحأ لطأوت ولد

 ”يئقتحأ ٠ : ريدقتلا يف اتراصف ؛ ابلمق ام ًامومضم ًافرط اهعوقول ءاي راولا تبلقف
 "وقعا اةراسفالا "مصتل ةرسك ءايلالبق يتلا ةمضلانم تلدبأ مث 4 ”يدل'دأو
 6 ,|١ ينج نبال فصنملا رظنا . هوحنو زاغب لمع' ام امهب لمع" مث 4 ”يل'دأو

 .'رثكب اذه : اولاق اك : 'دنه هذه : مهلوقل ةيهارك يأ ()

 فقولا يف البق ملا ىلإ ( رجلا ةمالع ) ماللا ةرسسك لقت اوهرك (؛)
 . لمي تررب# لصألاو

- 



 (وُمّيلا ) ىري نأ زوجي كلذكف « مزاللا ىرحي نيعضوملا نيذه يف لقنلا
 يلذألا ىلع 9< يِمّيلا ليقف « ارّيغ اي رغيف وقح'أو رول ذأ ىرحب

 ,همال ةكرح هنيع ىلإ لقني ال نوعوديّز وحن : ليق نإف . ييقحألاو
 « ةيفاقلا حالص نمي 1 هرووما كلا راعن زق 1 نرتك ركاو

 . رعشلا ةرورضل حيحصلا ىرحب لتعملا ءارجإ هيف ام رثكأو

 (طيصفا : يماطقلا تيب بواقملا نمو

 س7 ع

 ”يداطلا اهِنْئَد قاب ىّضَفقت الو داتغم نيحىَمْيَلَس بح" داتعاام

 . تبث يأ دطي د_طو نم لعافلا وهو « دطاولا نع بواقم وه

 . فلاع ىلإ لعاف نع بِلاقَف
© 

 ء(دح اولا ) هلصأو « دحو نم لعاف هنأل , ( يداحلا ) اندنع هلثمو

 هرمسأ رفاز تاكو . ثراحلا نب فل حدم يف يماطقلل ةددصق ملطم )١(

 لبإلا نم ةئام هاطعأو هملع "نمت « ( يماطقلا موق ) بلغت نيبو مهندب برح يف

 يفو .( ١١ ص 21١91١١ نديل ؛ يحمجلل ءارعشلا تاقبط ) هلام هيلع درو

 «0/8ص 2«( 145٠ توريب «برلطم دمحأو يئارماسلا مهاربإ قيةحتب ) ناويدلا

 . ( يقاوب ) تاكم (يداوب )

- 



 ءاف لصألا يف يه يتلا واولا تبلقتاف « ةاوس فل. اع ىلإ لعاف نع لقتف
 ةَرشَع يعم : :ءارقلا ىكحو ''' ؟عيمج نيعضوملا يف اهلبق ام راسكنال ا

 (يداحلا) نأب سنوي اذه رهاظف ؛ ''رشع دحأ نبلعجا يأ يل نهدحاف
 نم ابواقم لعفلا نوكدي نأ احيحص "يورملا ناك ٍتإهج ولاو . لعاف
 رمآلا رهاظ يف ( يداحلا ( اوأرامل مهنأ كلذو تودع ىلإ "تادحلو

 ١ توزغ ىلع رزاغ نايرج و ىلع راج هنأك راص لعاف ةروص ىلع

 اكّلَم نأك راص "'ةزمهلا فيفختب (كَلْلا) مهامعتسا ”متسا امل مهنأ 5
 العاف هرمأ رهاظ ىلع رعاشلا يي اذه ىلإ 2 ظفللا راص اماف « لَعف لع

 (ليوط) : ضعب ٌرثِإ نضعب هؤاسن تتام نيح لاقف هنم

 .ناهارع فانلام يبل لاح نط ناش يتز كلافادح

 : اذه دعب لوقي هارت الأ . توملا كلم ينعي

 ' يناهد هاضقلاب توم كلامف رص ةَمْيَبَ' يل مَع برايف

 ( 0١1هلبق يداطلاو يداحلا ف :

 : هلوق ( 7 س < 758/+ ) صئاصخلا نم رخآ مضوم يف ينج نبا داز (؟)
 اذإ ”ءئشلا ”تأو دوا نم وهو 6 "نهيلي ام نييك يأ 4 قىنمملا ريسفت اذهو 3

 . © هدعب "تلح

 تافللا نم اهربيغو ةيربعلا يف لصألا اذه دريو « ك"ًالئمت هلصأ كلم (ع)

 . هللا ثوعبم وهف < لَس'رأ ىنعب كأل نم كآلمو . ةيماسلا

 -:ناسللاةياورو.دشتيو ار ىلإ (كأل)ناسللا يف نايوذم ناتيبلا ناذه (؛)

 هلم 94# ص



 هقيرطهيف انركذ يذلا بايلا مدقت دقو.ةغللا جيردت نم برض اذهو

 . ؟دج ريثك هنإف ؛ هيلإ اذه مَضْيلف« مهمالك يف

 : ةيبارعألا لوق ( دحو )نم بولقم هنأ يف ( نهدحااف ) هلوق لثمو

 . هجولانم بولقم وهو « «ينهوجي نأ فاخأ »

 الأ . (ل فرم ) هنكل ًالعاف سيلف ةقيقحلا ىلع '"'(كلام) نزو امأف

 كرمت اهيلإ يِتْكل أ » فيرصت نم ءلّمْفَم : كألمآ : كَم لصأ نأ ىرت
 راص !؟ « (يِنَكل أ ) راصفهتزمه تففخف ( ينكُيلأ) هلصأو ؛ "' « هللا

 ناضرغ كلام 'يممسلل يئان امنأك يئاسن يغيب كلام ادغ -

 يناهد قارفلاب ترم كلامت ارصعأ ةنْمهج' يل كرتافبر ايف

 يف برمدلا طالغأ باب ردص يف نيتيملا نيذه نع ثيدحلا ينج نبا لصف دقو

 اذه يف ”يورم يناثلا تبملاو .اهدعب امو 77 ص « صئاصخلا نم ثلاشلا ءزجلا
 : اذكه عضوملا

 ينامهد هءاضقلاب توم كلامت ارصعأ ةئيبج يل كرتاف برايف

 )١( ”و75-5 417 ص < صئاصخلا نم لوألا ءزجلا يف .

 . نيقباسلا نيئملا يف (0)

 : ("7؛/عصئاصخلا) برعلا طالغأ باب يف هركذ يذلا تببلا ىلإ ريشي (*)

 ؛داهت انيلإ 'تءاجاسم ةيآب ىفاي هللا كلمت اهبلإ يننكلأ
 . ( ايدات ىدداهتت يأ : ايداهت )

 )١1( وحنلا يف صوصن 20



 5 رت و لل ل يجعل نوح كذلك
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 ؛ ( ةروبيت !لمرلا نم ةيعصلا ةعطقلل مهوق بولقملا فيرط نمو
 نأ اينافو ووك لما راعاو فارجلا راوهت نم ةلوعيف اندنع يهو

 لقاها لود دارو علا كي دن عا ةرور ع | انويف ال نرك
 لس ا ةمادعب ني يع يلا وارلا كلبا < عا هروب و1 تراضت (ءاغلا

 نآلا ابظفل لع انزوف . ىرت اك (ةروُهت) تراصف '''روقيتك هان ءانلا

 فيكو ( كلم ) نع مالك ديزم /1١-٠١4 ينج نبال فصنملا يف )١(

 ماللا مضب) ةكلأملا نع اضيأ كانه ينج نا ثدحت دقو. ك"الئم نم ةففخم اهنأ
 .ماللا ىلع اهيف ”ةمادقم ةماكلا ةنيع ةزمهلا نأ فمكو « ةلاسرلا يأ ( اهحتفو
 . ةماكلا ءاق

 لوقي . ءات ةحوتفملا واولا بلقب رودقْنو نم وهو . راقولا : رودقْسستلا )١(

 كلذو ... ةمحوتقملا [ واولا ] ىلع | ءاتلا ] تلخد دقو » : (عوو/؟ ) هيومدس

 جاجعلا لاق ثمح هنأك « راقولا نم ابنأ لملخلا معزو . (روفيت) مهلرق

5 

 يروقبت ىلبلا ندد نكي نإف

 . « لوُمْدف وهو © يراقو ىلبلا ىسمأ نكي نإف : دارأ

 تيبلاو . اهدعب امو 7 ص « هناويد يف جاجعلل ةليوط ةزوجرأ نم تدبلاو
 . اهنم نوريشملاو مساتلا وه

 . 751/١ ينج نبال فصنملا رظناو

 ملم



 ( ليوط) : ىلع وبأ اندشنأ . ةلوقُيع

 تضل ف اخطلا نر روت ريانا نهدلا لقىتن ال لالخ

 فاعلا نفاخ قووف

 0 را لا وهو«لوق اذهف

 اذه ىلع اهلصأ نوكيف ؛" 'ةيودنو ةقوستك ( ةلودن ١ اه
 نارا ونمت ) اهيروواسوا لإ ءانلا لق علا تحقن ةوووع

 5 , ءاي ةمدقم نيع يه يتلا واولا تلدبأف « (ةروه"وت ١ ىلإ ا, ظفللا
 نم تلفن« ءايياتكلا يهدم خأ قضم اهل ( قنيكلا نع فلذبا

 عيارلا وه تيبلاو . مفترملا باحسلا وهو ءاخسطلا نم روصقم : اخّدطلا )١(

 بسنت ( اهدعب امو 765/١ ) يركسلل « نييلذهلا رامثأ حرش » يف ةديصق نم

 :اذكم حرشلا يف تبملا ةياورو . ٍبيّؤذ يأ ىلإ وأ هنخأ ىلإ وأ "يغلا رخص ىلإ

 بئاصملا فاختطلا تحت ةروهلتب 202 ةرداف رهدلا ىلع ىقْني ال 'يننعأ

 ”نأمطا ام : ةروهمتلاو . نسّملا لولا : ردافلا » : يركسلا حرش ينو

 اهنأك :لوقي ( بئاصعلا ) هلوقو ... مسعلا نم قرام : فاخطااو . للمرلا نم

 : لوقي . لمرلا نم راهثُملا : ةروهمتلا : شفخألا . ةباصع ةدحاولا « مئامع
 ,# ء يس هيلإ لصيال لمرلا اذه ف شحرتم لعرلا اذه

 . ولح دوسأ رمت وهو ؛ ضوضعتلا ةدحاو : ةضوضعتلا (؟)

 .باطارإلا هبف أدب يذلا رسّدلا وهو  بونذتلا ةدحاو : ةبونذتلا (ع)
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 انما ىلا قر ا زيد قل أذ نموا ن1 قت قو
 ةروه وت تراص كلذكو .اقنيأ تراصف لادبإلاب تلعأ اذك بلقلاب تلعأ

 . ةروهيت ىلإ

 :مهنعنسحلا وبأ ىكح دقف « واولا نمال ءايلا نم اهتلعج تش نإو
 ؛ليلخلا لوق يف هيتي هاتو حيطي حاط ىلع هلينحت الو ربي فارجلا راه

 هلو ءراوجت ىنعم يف فرجلا ريت : اضيأ اولاق دق مهنألو « '”كلذ ةلقل

 ةروبيت تناك اذإف . "' نيَحتك (لعيفت ) ىلع هلمح نم ىلوأ (لّعفت ) ىلع
 ءايلا يه يتلا نيعلا تمدق مث ؛ ( ةروُممت ) اهلصاف لوقلا اذه ىلع ءايلا نم
 امإو .لادبإ ريغنم ميدقتلا هيف اًمِإ لوقلا اذهو . ةروهيت راصف ءافلا ىلع

 هذه نيع نوك نآل « رثكأ هيف ةعانصلا ةفلك تناك نإو لوألا لوقلا انمدق
 . ءاي ابنوك نم رثكأ ةغالا يف اواو ةماكلا

 ( ةلوعفي ) لصألا يفنوكي نأ وهو « ثلاثدجو يدنع هيف زوجيو

 يتلا ةغللاو . قيرطلا ”لض : هبتيو هوتي هاتو « حبطيو حوطي حاط )١(

 .ينج نبا لوقي اك ةليلق ءابلاب

 تسلقف < زاومحمتآ هلصأو « هنم لعيفت زّيحتو . ”مضلاو عما : زاوحلا (؟)
 انئغص' ولو . ءابلا يف ءايلا تمغدأ مث « اهلبق ةنكاسلا ءاملا عم اهعاتجال ءاب واولا

 امأو » : (تحت نم م س « ”ا/١/» ) هيوميس لوقب . زكوحت ادلقل زوحلا نم لّعفت
 :. 0 لست وكاهتلارا# قرون نم تلت و د كا

 تاولت : ةّمحلا ترّسحت

 تن



 ىلإ نيعلا تمدق مث( ةرووه ١ ابلصأ بزوكيف + عون بو "كوسعيك
 نيع يه يتلا واولا تلدبأ مت « ولف : ور و تراصقو لكلا ندنع

 : ةروهبت تراصق عىضمام لع ا ةئدق

 هتيضاقتملا ىنعملا ةءاكلا هذه ىف فيرحتلاو بلقلا داقتعا ىلإ اناعدو

 . راهتيو ؛ راجمو «روجو « روهتيو ء راهني امم لمرلا نأ كلذو ." يه

 ا ل اقتيأ نأ اك ؛ ابيلع اهريشت تررق أ ةفكلا هذه ترك نإف
 لوقت نأ اذه سايقف . قنرايأ :تلاقف اهرييغت ىلع اهتّرقأ برعلا اهترسك

 نع عومسملا كلذك و . ريهايت : ريدقت لكو لوق لك ىلع ةروبيت ريسكت يف
 . اهريسكت يف ًاضيأ برعلا
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 نكمأىم هنأ بابلا اذه لوأ يف انمدق دقو . ريثك مبمالك يف بلقلاو
 ةرورض تعد نإو ؛اهي كلذ نع لودعلا زجُي مل اهرهاظ ىلع ةءاكلا لوانت

 . ًاراتخم ال هبلإ ارطضم كلذ ناك « اهملقب لوقلا ىلإ

 )١( اهرسكذآو لحنلا ريمأ همداعم نم . بوسعملا 5

 همزلتستو ةللكلا هاضافتت يذلا ىنمملا يأ (؟) .

 ا 7ع[ه



 « بارعالا ةعانص ريس» نم صوصن

 )١( مجلا باب ٠ ءايلا نص اهنادبإ - ةماعلا اهتافص -

 ) 'تآوزغو 'تّيمرت ؛ تّزغو 'تّمرت لصأ ( 7"

 لّمجو '' ,لغج' ون ءافلاف , امالو انيعو ءاف عقو الصأ ناك اذإف
 3 (") هس تاس ه و 3 صدا رسما 6 ها,

 .جرخو .جرخ وحن مالاو رجحو رجح وح نيعلاو

 يأ نع « ىلع يلأ لع تأرق . ”' ريغ ال ءايلا نف الدب تناك اذإو

 .او6ه -١و8ص )١(

 . لمعلا ىلع ةرجألا : لئملجلا (؟)

 . ممم : ( ةثلثم ) ارجح رجحي رجح (+)

 ةرابعبو . نيبناج يأ ( سورعلا جات ) نينوأ وذ قلاوج' : ج'ردخلا (؛)
 .٠ جرد زم قلاوح وه : ىرخأ

 ص ) تيكسلا نبال لاديإلاو باقلا باذك امج ءاملا بلق يف رظنا ()

 -عح(4١٠ 1١١ ص) يجاجزملا رئاظنلاو ةيقاعملاو لاديإلا باتكو «(5-م

 ل745



 لف 9 - 8 (١

 ( بوقعي نع « تيكسلا نب بوقعي باحصأ ضعد نع « ركب

 () د

 لهأ نم لجر ىندشنأ : لاق فلخ ينثدح : '"يعصألا لاق : لاك

 . 551١ - ؟هزلإ١ يوذللا بيطلا يبأل لادبإلا باتك وح

 يف (اضبأ ناكرتشت اههنأو « دحاو جرخم نم اهنأ امج ءاملا بلق غتوس دقو

 طسو نيبو هندب ناسللا طسو نم (؛ هز ) هيومدس لوقي امك اهجرخمو . رهجلا

 رظنا ؛ ةسومهم اهنكلو ؛ جرخلا اذه يف اههعم نيشلا كرتشتو . ىلعألا كنحلا
 . نيشلا نع ىلاتلا صنلاو . اذه انداتك نم ١١٠١ ص يف يناثلا شماحلا

 )١( ص يف لوألا ش خمءاحلا رظنا . جارسلا نبا وه ١١4 اذه انباتك نم .

 يفوت ؛ ةغللاب سانلا ملعأ نمو « نيمفوكلا ودني ًاملاع تءكسلا نبا ناك (؟)

 .( +١ ١4٠ ةهزن ) لاوقأ ىلع ه ١45 وأ 4غ وأ مم ةنس

 .ه9ا5 ةنس يفوت« يرصملا يوغللا تل رقأ نب كلملا دنع ديعس وبأ وه (+)

 فلخ نع رظناو . ( 5 بتاوعا :رحخألا كلج نم نمقلا دوم ةن مكلعت دقو

 وبأ لوقي . رمحألا فلخي فورمملا ناّم نب فلخز رع'وبأ وه (؛)

 ىيحي نب دم انربخأ و :( 7ص ) « نييوحنلا بتارم »ه ف يو فللا بطلا

 نع وحنلا ذخأ فلخ ناك : لاق [دربملا ] ديزي نب دمع ربخأ : لاق [يلوصلا ]

 'لعأ *طق ”نينأ ربو“ | ءالعلا نب] ورم يبأ نع ةغللا َدِلاَو «© رجع نب ىسيع

 ىلع لمعي ناكو « رعشلا لمع يف لثم لا برضي' هب ناكو « هنم ءارهشلاو رعشلاب

 ناكف «”كّسن“ مث « هيلع هعضي يذلا رعشب هلوقي رعش لك هتيشيف سانلا ةنسلأ

 .ه 18٠١ دودح يف هتافو تناكو . « ةلملو موي لك يف نآرقلا متحي

 - هلع ذخأ نّممو . ىباسلا شماحلا يف مدقت اك رمشلا دقن يعمصألا مَسلع
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 (زجر) : "''«باتكلا » يف '''هيلع اهتأرقو « ةيدابلا

 2 لع 1 وبأ و مي نم

 جشعلاب محللا .تامعطملا
 («0 جنربلا 0 م لابو

 (6) رض (4) ه0

 جِصيصلابو دولاب 'هلقت

 (حرسنم) : اهنم ةديصقب ساون وبأ هثر دقو ©« ساون وبأ هب ”صّشخاو-

 3 فّحمملا نع هاداشنإ ”نوكي الو مالكلا ىعم يمعيأ و

 ل نإ ذإ هنم سدلف افي ن1 يفت قت اكر

 « ١٠4607 ةرهاقلا « يلازغ دمجملا دبع دمحأ ىقحتب « ساون يبأ ناريد )

 .( هال ص

 يسرافلا ىلع ايأ ينعي )1(

 ةثالثلا | تاببآلا 2” م8 ص « هنم يناثلا 0 . ةيومدس تانك (؟(

 (ممتاو ا لوألا تيسلا يف ( يمع ) ناكم ( يلاخ ) ةياورب نككلو « ىلوألا

 يف ( ريسك ) ناكم ( ىقلف رو 0 تيبلا يف ( مصحللا ) ناكم

 . ثلاثلا تدملا

 هقّلف وأ هرّسبكو . رمتلا نم بارض“ وهو « ينارَسلا يأ : جناردلا (ع)
 . هعطق : ( ا

 . تمغدأ مث الاد تبلقأو هؤات تنكلسف « دتولا هلصأ : دولا (؛)

 -ةرقملان رق انه اهانعمو « ( ءاملا ةففخم ) ةيصدّملا يأ : "جصيصلا (ه)

 - ؟؛مم-



 ن'رق يهو : ةيصيصلابو « ' (يفربلاو ٠٠ يشعلابو « ىلع وبأ : لي رب
 ' فقل ةرقملا

 : ةلظنح ىنب نم ل جرل تلق : " ءالعلا نب ورمع وبأ لاقو : لاق

 عاو .؟-اه/© فصاملا يف ينج نا اهركذ رخأ ناعم اهو . روثلا وأ
 . يصايّصلا

 . هبضتقي ماقملا نأل ءاتدز دقو « عوبطملا يف سدل نيسوق نيد ام (1)

 مجلا نولدبي مهنإف دعس ينب نم سان امأو )١88/5( : ١» هيوبيس لوقي )١(

 كلذو . فورحلا َنَمْبَأ اهعضوم نم اولدبأف « ةّيفخ األ فقولا يف ءاملا ناكم
 تعمسو . ىلع : نوددرب 2 جاع اذهو < يميت : نودبري <« جم اذه : مهلوق

 : درولوقي مهعمس نم ينثدحو . يلا رع : ديرب « جناب رع : لوقي موضعب
 .ءاذكم هودشنأ مهنأ معزف « ينربلاو يشثملاب : ديرب« (ىلوألا ةثالثلا تاسإألا (١

 . ( روباخلاب كب وهو « نابرع ىلإ ةبسن : 'ينابرع )

 تيبلا هيوميس ركذي لو . ةددشم 'ينربلاو ”يدعلاو ىلع يف ءايلا نأ ظحالبو
 ةففخ ءاب ةيصيدصلا اهلصأ هذهو .٠ ٌيصرّدصلا ةماكب هيف فقوي' يذلا عمارلا
 وأ ءاملاثناك ”ةديدش فقولا يف امدج ءاملا لدبت ةغللا هذه نإ لمق اذهل و؛انلق اك
 فصنملا يف ينج نبا لوقي نكلو . ( ؟49/7 يضرال ةيفاشلا حرش ) ةفيفخ

 لّدع ةدادشم مبج ىلإ ريطضا نيح رعاشلا نرأ زوجي هنإ ( 1؟ة-كالوإ» )

 رّمدحأ : لوقت اك ىنعملا يف ةبوسنم نكت ل نإو بسنلا ظفل ىلإ ةيصيصلاب
 ةددشملا ءاملا نم لدبأ مث ©« ”يصيصلا تراصف « ”يرقشأو رقشأو ”يرّملحأو
 . اهلمق يتلا يقفاوقلا يف لعف انك ميجلا

 تنم ناكو؛اهبيرغو اهتاغاو برعلا مالكي ملعلا عساو ناكو«يرصي وه (+)



 . جرم :لاق ؟ مهيأ نم : تلق :لاق . عيب ١ : لاقف ؟ تنأ نم
 ا هرلعاو ص د.<ب])“

 ل

 "' اجياهصلا بولا اهنع ريِطي
2 0 

 : ةيبصلا نم « يباهصلا : ديرب

 نع نقنأو ارح | اننكتءاثلا ددق:اذإ وعلا ضفي يوفي لاقو
 (زجر) : " يبارعألا نبا

0 

 .لاوشلا
 "1" لجتإلا نورق فيصلا سبع نم

 ه0 د

 (ذزجر)

 ٠ . ع 5

 نيم انذأ ٍِق ناك

 نسحلاوةرمهبلا ددسميف نآرقلاس املا ”ىرقي ناكو“ مهب قوثوملاو ءارلقلا ةّلج

 ذخأو ؛ يثيللا مصاع نب رصن نع وحنا ذخأ . ( 78 تاقبط ) رضاح ”يرصبلا
 كرامملا نب , ىسحي دم وبأو « دمحأ نب ليلخلاو « يرصبلا بيبح نب سنوي هنع

 .ه 1١614 ةذس ِق هتافو تناكو . ( 54-8 ةهزن ) يديزيلا

 فلتهلاو فلتؤملا ) ةدومألا ةلردلا يف ناكو « يمالسإ نسحم' زجار )١(

 .( ٠4* ص 2 19451١ ةرهاقلا « جارف دمحأ راتسلا دبع ىيقحتي ©« يدمآلل

 يأ < ( جوصو ببص يف نراسللا ) لدبأو فّفخف « ”يباهكصلا هلصأ (؟)

 هيف يذلا : بملك ىلاهصلاو . ًاميج ةيتاثلا بلقو نيءابلا ىدحإ فذح
 : ةرسقشا يأ ةمابصأ

 . اذه انباتك نم ١٠١ ص يف يناثلا شمالا يبارعألا نبا نع رظنا (*)

 - . ( سبع « لود « لجأ ) ناسللا يف يلحملا مجنلا يبأل ناتيملا 4(

 ب ممءد



 (زجر) : ءارفلا دشنأو :لاق . ليألا : ديرب

 'جتجح تليبق تنك نإ مال

 جبر كيتاي ٌجحاش لازي الف
 ب هع رب

 جتارفو ىزاي "تاهن مق

 . لصألا وهو < لي"إلا : ىوريو -

 دجاسو عّتك'رو مكارك لئاش عمج وهو «بانذألل ةفص « ةعفترملا : لئوكشلا

 « هسفن بنذلا لاشف « هتتعفآر : هتلاشأو الث اهننذب ةقانلا تلاش < دِّحلمو
 :سسسعلا . (سوماقلا) اهل نيل الو حاقلل اهمنذب لوشت : لئاش ةقاتو ؛ دعتم مزال

 فيصلا ىلإ هفاضأو ؛ اهيلع في اهراعبأو اهاوبأ نم لبإلا باتذأب قلعت ام

 . لعولا وهو لّيإلا نورقب ههبشف <« بلصأو ىوقأ همف نوككي هنآل

 يف ؟ فرط نكت مل نإو امج تبلق ( لّيالا ) يف ةددشملا ءايلا نأ ظحالبو
 . ةقباسلا دهارشلا

 املوأو . نمملا لهأ ضعبل ( ١١4 ص ) هرداون يف ديز وبأ اهاور )١(

 . ( لا ) تفذحف « ( "مثيلا ) لصألا و « ( "ملهال ) ناكم ( براي ) هدنع
 : لصألاو 2« فقولا يف امج ( ةددشملا ريغ يأ ) ةففختا ءاملا لادبإ اهمف دهاشلاو

 طلغ دقف ا-هدادش نمو « ةففخم اهبلع فوقوملا محللاو ٠ يترفو < يل “ يتجح

 « بدألا ةنازخ شماه ىلع « « ىربكلا دهاوشلا حرش ٠» يف ينسعلا )

 . ( هالال؛ < قالوي ط

 جحاشلاف « ”تاوص : ) اهريسكو ءاجلا حمفب ) جحش بارغلاو لغبلا محشش

 - . ضربأ : رمتأ .يليس ا ربعيلا يد نبأ هادع نكلو 6 لغبلا وه يناثلا تيبلا ف

 وأ هل



 . ًاريكتسم اريعب ينعي « خماش :ىوربو

 . ىلع يبأ نع ةياكحلا تضقتا

 (زجر) : لاقو

 اهسمأو تحسم! اماذإ نع

 ىو تسأ قنوت

 تا 0 و: تمر كمر لصأ نأ نم ةيعدت اه لغ لدي اهدعأ اذهو
 كيما تيصقتسا : : احصقتلاو# 'تيطعأ : ”تطعأو « توزغ
 فرح ميجلاوءاميج ( 'تّيَسَمْأ) نم ءايلا لدبأ امل هنأ ىرت الأ ."تّيسم"

 قا دلاو داخل قسَلي 0 بالقنالا هقحلي الو تاكرحلا لمتحي حيحص
 تّسم أ لصأ نأ ىلع ( تجسمأ ) لد ف , ميجلا يف بجي اك اهحّحص

 لصأ نأ ىلع ًاضيأ كلذ لدف « اجّسم أ : اضيألاق كلذكو .'تّيّسسأ
 لصأو « ًوَزغ : ازغ لصأو «يمر :ىمر لصأ نأو « يسمأ : ىسمأ

 طق لصأو «وصَع : اه لضأ نأ ىلع امنا كلذ لوو رعود أعد
 سا مل ”يك تل اك لا

 لدتسا ام هوحنو اذهبف .يتفو يصحو ونقو وطق : ىتفو ئصحو ًانقو

 لاس ام وأ سأرلا ىلع عمتجملا رعشلا : ةرفولا .كارحي : ىازأب . قات : تاّبند
 تلمق تنك نإ :لوقد. (سوماقبلا ) نيندألا ةملحش - زواج ام وأ هنم نينذألا ىلع

 ك”رحي وهو كيلإ يب يقأب قاين ضيبأ لغب ”لظيسف هذ م يتحح برا

 - اكلة ال دل



 : همس رع هلوقب اولدتسا مك « ةرّغملا ءايشألا لوصأ ىلع فيرصتلا لهأ
 لصأو « موتا : ماقتسا لصأ نأ ىلع '' «ناطيشلا مهيلع دَوْحَتسا »
 ءاضقلا ىلع اومدقأ امل هوحتو اذه نم رهظ ام الولو . '"' َعَيِبتَسا :عابتسا
 . اهايإ مواعدا زاج املو « ءايشألا هذه لوصأب

 )١( هلداحملا 1١١ .

 اذه انباتك نم 74 ص يف شماحملا عجار (؟) .

0 



 - نيسسلانم اهنادبإ - ةماعلا اهتافص : نيشلا باب (؟)

 « ةبطاخملا فاك نم اهنادبإ - ميجلا نم اهلادب|

 ةبطاخملا فاك ىلع اوداز امبرو
 00( أنيش فقولا يف

 ًانيعو ءاف نوكيف « ريغال ًالصأ نوكي . سومبم فرح نيشلا
 ماللاو ء رشقاو ر رشق وحن نيعلاو « َِت رجخ فور ميش زج ءاثلافا و امذلاو

. 0 2008 0 

 و سعب وحن

© 

 لكو «سوسعجاو سوُشعجأ : لاقي : يعمصألا لاق : لاق « بوقعي نع

 .ا؟اا7-”١ه ص ا(١)

 م ص رحشأ

 مسهرت ردحش - هك الانعتسا نم (؟)

 همف اوعزانت

 : ًاروجش' رمألا مهلئيب رجس

 .ًانسح ًاردك ذ هرسكذ“ :تمملا شعنو.رقف دعب هرسج : انالف شّعنأ (*)
 .٠ 0 5 تا ىمم .82 م 5

 . هعفر : هللا هشعنو . هعفار : هف رط شعنو

 دس ##”ه4



 لاقي الو « سانلا سيساعج نم مه :لاسقيو . ةلقو رغصرو ءاق ىلإ كلذ

 شوشعج نم نيشلا نأ لع يعمعألا لوق نم لدي اذهف . ''' اذه يف نيشلاب
 نيشلا نم [فّرصت عأ نيسلا نأ ىرت الأ ؛ سوسعج يف نيسلا نم لدب

 ؟ اعيمج عملاو دحاولا يف اهابإ كدوجول

 سمدم .لاضولا لي ذآ كاد اذ

 1١. ص

 شوشعج لجر:لاقيو » : )١11١/8( يوغللا بيطلا يبأل لادبإلا باتك يفو

 : رعاشلا لاق « ميدل أّيرراز ناك اذإ سوسعجو
 ( طيسب )

 «”ريكتسشت“_ليللا "سجل ءاتشلا حير 2 "تّحفن" اذإ ما ردا ساعه روخأ

 : تحفن - ليخبلا وهو «(كيرحتلاب ) ماوَب عمج ماربألا - فامض :روخ)
 . ( ةديدشلا : حايرلا نم ةركتشملا - توصلا : سحلا - تّسه

 .نراسللا فرط نيب امن ©« ( 4.5/8 ) هيوبسس لوقي امك « نيسلا جرخمو
 فورحلا هذهو ؛ داصلاو يازلا هيف اهعم كرتشتو «( ىلفسلا ) ايانثلا قيوف'و

 جرخم و . (باتككلا اذه نم ١٠69 ص يف شماهلا رظنا ) ريفصلا فورح يه ةثالثلا

 ناسللا طسو نم « هسفن عضوملا يف هيوبيس لوقب (ك : ( ءاملاو ممجلاو ) نيشلا

 -نيشلاونيسلا كرتشت نكل ر 4نافلتخم ناحرخملاف .ىلعالا كنحلا طسو نيبو هنمب

 م ”هه -



 ميلا نم لدب نيشلاف « جمّدم : يأ

 فرغ م حاوي وا تأهل« د

 هيمو ” م

 دلال تالا ابل صفح دج كلوقك « يسنلا

 : مطوق نمف ( تمشنت ) ملوق امأو . ميسنلا بوبيك اتيشف انش هند

 يأ « هنم تمشنن : كلذكو « هيف لغوأ لو هتأدتبا يأ « رمآلا يف تمشن

 . هيف نكْتأ لو هدنعنم معلا نم فرطب تأدتيا

 ”لفأ هنكلر« ريفصلا نم اعرن نيشلا يف نأ ىلإ اذه . ةواخرلاو سمحلا ىتفص يفح

 ؛اهجرخم دنع نيشلاىرجب نم قيضأ اهجرخم دنع نيسلا ىرجي نآل«نيسلا ريفص نم
 نرأ امك « ىلعألا كنحلا وحت مفتري هلك ناسللا نأ نيشلاب ىطنلا دنع ظحاليو

 يطنلاةلاح يف هنم ”لقأ بارتقالا اذه ةمسن نكلو ىلفسلا نم برتقت العلا ايانثلا
 . ( 88 ص « سينأ ميهاربإل ةيرغللا تاوصآلا ) نيسلاب

 ريغ ( جمد ) ناسللا يف تببلا دروو . لافلا ماكل" : جمدم لبح )١(

 . « يورلا ناكمل ميجلا نم نيشلا لدبأف « جمدم : دارأ امنإ » ؛ لاق « بوسنم

 "رم امك اهجرخف « دحاو جرخم نم اههنأ ميجلا نم نيشلا لادبإ غوس دقو
 كرتشتو . 007 ديو هير ب نا جد قباسلا ش ءاهلا يف

 يجاجزال رئاظنلاو ةبقاعملاو لادبإلا بانك نيشلاو ممجلا لدابت يف رظناو

 . ("85 -775/1) يوغللا بيطلا يبأل لادبإلا باتكو 4 ( هه4-هم ص )

 ب امه4-



 ؟نايبلاىلع اصح ءانيش فتولا يف ثنؤملا فاك لدبي نم برعلا نمو

 ناب نايبلل اأوطاتحاف«فقولايف ىَقْخَت اهيف ثينأتلا ىلع ةلادلا ةرسكلا نآل

 نم مهنمو . شبر تررمو « شنمرو « 'شُيَلَع : اولاقق « نيش اهولدبأ
 : نودجملل اودشنأو .'' اضيأ هيف لدبي « فقولا ىرلحم لصولا يرجي

 !لدوطا

 ايه دنج .نكديحو اهاتنع» نئادعق
 نا 3 ٠ ,قاسلا مظع نأ ىوس

 مهنإف دمأ نم سانو مت نم ريثك سان امأف :١ طنا ) ةهيويقس لرقد )١(

 اهنآل ©« فقولا يف نايسلا اودارأ مهنأ كلذو . نيشلا ثنؤملل فاكلا ناكم نواعجي
 قيقحتلا اودارأو . ثنؤملاو ركذملا نيب اولصفي نأ اودارأف ؛ فقولا يف ةنكاس

 نم ىوقأ ناك فرحب ثنؤملاو ركذملا نيب اولصف اذإ منأل « لصفلا يف ديكو تلاو
 اك « فرحلا اذه. ثنوملاو ركذملا نيب اولصقي نأ اودارأف . ةكرح اولصفي نأ

 اولمجحو ."نتنأو متنأو نّمهذو اومهذ اولاق نيح نونلاب ثنؤملاو ركذانيب اولصق

 . ةسومبم ناكلا نأ انك ة-ومبم اهنآل «اهللإ فورحلا نم اههمشد ام برقأ اهناكم

 :كلوق كلذو.ىلحلا فورح نم تسيل اهنآل «قلحلا نم (سومهم اهناكم اولعحي لو
 . « كلامو كنإ : ديرب ؟”ةيهاذ شل امو «"ةمهاذ_شّنإ

 :(غ١ه/؟) هيوميس لوقي.( قلحلا نم ًادوعص ) فاكلا جرخم يلي نيشلا جرخمو
 نم لفسأ نمو . فاسقلا جرحت ىلعألا كنحلا نم هقوف امو ناسألا ىصقأ نمر ه
 طسو نمو. فاكلا جرخم ىلعألا كلذحلا نم هبلي اممو اليلق ناسللا نم فاقلا مضوم
 يشفتلا ةفصو .« ءابلاو نيشلاو مجلا جرح ىلعألا كنحلا طسو نيبو هنيب ناسللا

 . هودارأ يذلا رسكلا ناب ىلع نيعت' « ءامدقلا لوقي امك © نيشلا يف يتلا

 (١ا)وحنلا يف صوصن ب م#مال



 ؟) 0 0 2 . ١0

 ىيحينب دمحأ سايعلا ىبأ نع« نسحلانب دمج ركب يبأ ىلع تأرقو

 ( زجر) : مهضعبل

 2( 031 6م لاس د

 ,شيفبأ يِغتبأ ايف ىلع
 شيضرت الو ييضرت ةاضيب

 تعا (غل 8

 شيب يب دو ييطتو

 ناك ةميظ قلطأ دقو اههلاق . اهدعب امو 7٠١4 ص « ( ةرهاقلاب رصم ةبتكم ح

 بتكلا راد ط « يلاقلا ىلع يبأل رداوتلاو يىلامألا ليذ ) همع ناو هوخأ اهصنق
 هنع ثدحت دقو < يضرلل ةبفاكلا حرش دهاوش نم تيبلاو . ( 58 ص « ةيرصملا

 ناريدلا ةياورو . ( اهدعب امو هوو/؛ « قالوب ط ) ةنازخلا يف يدادغملا

 . ةياورلا يف روهشملا وهو « نيش فاكلا لادبإ ريغ نم ( كدمج) و ( كانمع )

 (ليوط) :٠ ( 458 ص « هناريد ) ةيبظ بطاخي ةمرلا ىذ لوق هنم بيرقو

 ,لطاع ريغ اهنأ الإ ك'دبجو 22 اهنول كنولو اهانبع كانبعف

 حرفك ةأرملا تلطع ) .ًايئلح اهديج لوح نأ "الإ اهديج كديجو : يأ

 ( لطراع يهف « يلح اهيلع نكي ل اذإ

 . اذه انباتك نم ١١9 ص ىف يناثلا شمالا رظنا )١(

 . اذه انباتك نم ١٠١ ص ىف لوألا شماهلا رظنا (؟)

 يناثلا هلوهفمو ؛ كل يغبأ يأ « كيفئأ أ . يلعل : يلع (+)

 . يناثلا تدملالوأ يف( ءاضسي )

 -هوئبطي هابط نم لعّتْفت نزو ىلع ( يببّتلطت ) هلصأ : يبّطت“ (؛)

 ل 7هم--



 1 كو د اذإ

 5 6 ا نإو
 ا( هام

 روشسفا يف تثح 2< تملكت نإو

 _شيدلا قييقنك نع ىح

 """ تنؤملا ريمض فاكب اهترسكل كيدلا فاك هّمشف

 2< شدد اب ىذ ىلع ليقف ءشتاراج: شايعأ اذإ » :مهمالك نم و
 ذو

 (طسب) : ( 7ص « ناويدلا ) ةمرلا وذ لاق . هاعد يأ هيسطبو

 ”بعل“ ةرمغت يف براض يننأك 'هعَسْستْأَف يندسئطي 'وبللا يلايل

 يفو - ينيبطي 'وبللا : هدعب ةمسالا ةلمخلا ىلإ فاضم نامز فرظ : ينال )

 . ريثكلا ءأأ١ : ةرمغلاو .حباسلا : براضلاو . ينوعدي : ينيبطي : ناريدلا حرش

 ( بعال ينعي بعللاو

 )١( كدمعبت' يأ < كيئنت : شيئنت .
 . هدشحيو هواحي هلع: بارتلا ىثح . تمار : تثح (؟)

 ةعنسلا تايبألا ءده ( 1/4 ىالوب ط ) ةنازخلا ىف يدادفلا دروأ (ع ا

 راد 6 توراه مالسلا دمع قدقحمب ؛ بلعث سلاجي ) ) هلامأ ٍِق بلعت نع القن

 . ( ١95.٠ 4 115/١ ةيناثلا ةرشنلا < ١ برعلا رئاخذ © رصمب فراعملا
 :(؟4 ميرم ) « اي_ ريس كتحت كبر لعج دق » : ىلاعت هلوق ءىرقو (؛)

 .(#- ١ س « عوأو شيعي ناز« اًيرمس_شتحت شئر لعج دق د

 - ا الوه4 -



 :اولاقفءاضيأ نايبلا ىلع اصرح ًانيشفقولا يففاكلاىلع اوداز امبرو
 .'"" عيل اوفنح اولصو اقف ."كيطْعأو .”شكي.تررم (١

 )١( هيوبيس رظنا ٠95/9 < هسلاجم يف بلعث هنشيو . 8-4 س )١/١195-
 ١ ( يف ءاتلا ةرسكل ادمكوت ءاملا قاحلإب فاكلا ةرسكل ًادمكوت نيشلا قاحلإ

 ) هتبارض ) يف ةغل يهو ( هبدتبارض ( .

 ةعانص رس » نم رخآ عضوم يف ينج نبا لوقي امك ةعيبر ةئّيكلدك هذهو
 قالوب ط ) ةنازخلا يفو . ١١/٠ صئاصخلا يف كلذكو « (7+هص ) « بارعإلا

 ينعأ ؛ ةفغللا هذه تعم“ امنإو :« بابللا حرش ه يف يلاقلا لاق » 4 هةهأ؛

 ترسك امنإو . اهيف نيشلاو فاكلا عاتجال ةشكشكلا « فاكلاب نيشلا قاحلإ

 نم مهنمو . ثنؤملل فاكلا ن'وكل رسسكلا ةياكل ةشكشكلا ظفل يف نافاكلا

 يرشخمزلا لوقيو .« ةَمْنسَبلاِب ( هللا مسب ) نع ريبعتلا يف مهوق ”دح ىلع اهحتفب
 يهر«© فقولا نيش فرحلا فانصأ نمو ه : ( 44/4 شيعي نبا حرش ) لصفملا يف

 ”ت'ررمو « "شكل ةمركأ : لوقب نم فقو اذإ ثنرملا فاككب اهقحلت' يتلا نيشلا

 . « مت يف يهو © ةشك ثككلا ىمستو . "شكك

 دع 99 هاد



 طبتلا اهبلقي - ةماعلا اهتافص ٠ ءالغلا باب (")

 '١' ( ظيقو ) يف لاذلا نم لدب ءاظلا - ءاط

 ًالصأ ناك اذإف . ادئاز الو ًالدب ال الصأ نوكي « روبحجي فرد ءاظلا

 ,مظع وحن نيعلاو « َرْفظو راظأ وحن ءافلاق . امالو ائيعو اف عقو

 طع دوا طقخ وحن ماللاو ء رظحو

© 

 ' امهوبلق هيف تعقو اذإو ؛ طَبنلا مالك يف دجوت ال ءاظلا نأ ملعاو
 ء(روظان)اولاقو.'"'”لّظلا نبا وه اًمإو ,( ةلطربلا ) اولاق اذهو . '"'ءاط

 ,ممس_ بسب ص )١(

 « ةيمارألا يف ءاط اهريظن ةبيرعاا ءاظلاو . نييمارألا طددلاب دصق (؟)
 .ةيربعلاف رصنو ةبمارألا يف رطن يه 3ثم ةيبرعلا يف رَدظَتف .ةيربعلا يف داصو

 نم ةبكرم ةيمارأ ةماك برعم يهو . ةيفصلا ةّملَظاا : ةلطربلا (*)
 (”التطأر ب )ةبك رألا ةماكلا هذه تناك نإو ««"لدظلا» ( الط“ )و «نباد» ( رب )
 ةّلُئط'ر ب نأ نّمدتي اذه نمو . ةفورعملا ةيمارألا تاحبللا نم ةجمل ةبأ يف درت ال
 -تتّض' يتلا ةلئط'رب' نم يمارألا لصألا ىلإ برقأ (ماللا ديدشتو ءاملا حتفب)

 د مو]



 [ناكا : ناعيا قوق ذك اينطنت رظن نم: وم اق#: "ووطنه انا

 : ديصاوحو دوصاح لشم 'ريطاون و روطان :لاق هنإف ىيحي نب دمحأ
 © ءانطلا مآ تنصف عزاطو طن هقوف ةضاولا لوط وتلا

 (رفاو) : دشنأو 2« ىرت
 اي د

 و 2 10 م مها م 8

 "رابغ عرطان ةجو الثو انيلع تيه اذإ انيذغت

 امك « ماللا فيفخت مم ءاملا مضب ) ةلط'رب' نأو « ءاطلا ةمضل اعابقإ ءابلا ايف ح
 . يمارألا لصألا نع ثالثلا غيصلا دعبأ ( سوماقلا يف

 ةوسالقلاف ءهسفن لصألا نم يهو ؛ ةودئَلق ( ”ندرأو ذفنقك ) لطربلاو

 .”الا-”50هو ١14 ص ( اذه انباتك

 :رمحأ نبا لاق : (رطن) ناسللا يفو . رجشلاو لخنلا ظف اح : روطانلا )١(

 ( ليوط)
 ايت ةاروطا شلل امانا: . ويعلو يف اناففو

 ةمنايرسلاو ةيدوهلا ةسمأرألا ِق «س راح» / ارودطا ( برعم روطانلاو

 . رطانلا لثمو . ةبحيسملا ةينيظسلفلا ةبمارألاو

 ةسمخ يف ةرهاقلاب ائيدح رسن' دقو ) يرهزألل بيذبتلا يف امك هلق (؟)
 : 018/1 ( ًاءزج رشع

 اراج كنم ًاريخ حيرلا ندجو اًنإ ”ضاب'أب اتراج اء الأ

 . (سوماقلا) البخت نم لوطأ رب" مل ةمايلاب ةيرق : ضابأ
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 ترظننم لعفتسم :رظنتسم وهائإو« ,طنتسم .-ْ "7: مهلوق اذه نمو

 يف يباتك يف هجولا اذه نم فرحلا اذه تركذ دقو . ةمجعم ءاظلاب رظنأ

 اعلا يف اهو نكي دقق: ايلا نع ندم رطاو كفان

 (ليوط) :يارعألا نيا دشن
 "'" ملا جيعأ الىنأو هامت ارظان بذعلل نأ يداؤف ٌفشو

 . ىرت ا؟ ةمحجعم ءاظلاب ءاحف

 اي

 « بوقعي باحصأ ضعب نع « ركب يبأ نع « ىلع يبأ ىلع تأرقو
 نأ سايقلاو يدنع هجولاو 1 5 ا وك م لاطلاق عهدع

 : ابعلطمو ”يديشخإلا روفاك ءاجه يف ةروهشملا يننملا 0
 اديدجتأ كيف رمأل مأ ىضم امب ادنعاب ثادعأ لاح أبا

 ( ”ماعطلا همشيأو < حرفك ّميثب ؛ ةمخشتلا : ا

 «(هدورو عيطتسأ الف ) هيمحي ًاسراح بذملا ءانلل نأ يف قتزحأ : هانعم (؟)

 مااا اللا ىرارأ ال يأ ) جيعأ ال يننأر

 :ةذوقاومأو ذمقو ةاشو . هنءعرص : هذقن هذقو «عيرصلا :فمقولا (*)

 . بشخلاب تلكف'
 «(غ٠ه/؟)هيوبيس لوقي ارك « وه ءاظلاو لادلا ج رخو . ةقبطم لاذ ءاظلاو

 نلرأ ريغ « ءاثلا همف اهعم كرتشتو . العلا ايانثلا فارطأو ناسللا فرط نيب ام

 يف اعيمج كرتشت ةئالثلا فورحلا هذهو . ناتروبحي ءاظلاو لادلاو ةسومهم ءاذدلا

 . 4-44 ص < سينأ مهاربإل « ةيوغللا تاوصألا » رظنا . ةراخرلا ةفص
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 ,لاذلاب "'«ةذوقؤولاو» : همسأ رع هلوقل لاذلا نم الدب ءاظلا توكت

 نذإ لاذلاف ؛ ( ةظوقؤم )الو (هظق و) عمسأ لو ءهذِقي هذقو : مهوقلو
 . لصألا يه اهنأب انيضق كلذلف « ًافرصت معأ

 شماهلا يف ةماكلا هذه ريسفت رم دقو .ةدئاملا ةروم نم ةثلاثلا ةبآلا يف )١(

 - م54



 د ربملا ةمجرت

 ىوغللا يوحنلا .يدزألا ربك آلا دمع نيديزب نب دم سابعلا وبأ وه

 ةقيلخلا هبلط مث ء اهب أشنو ه 5٠١ ةنس ةرصبلاب دلو . "درب فورعملا
 لحر« ه؟417 ةنس لكوتملا لتق الو , ه 745 ةنس ىأر نم ّرس' ىلإ لكوتملا
 . ه 580 ةنس يفوت ثيح دادغي ىلإ درملا

 ناكو « هرصع يف نييرصبلا نييوحنلا مامإ دربلا سابعلا وبأ ناك

2) 

 ؛« 2 نييفوكلا نييوحتلا مامإ بلعتب فورعملا ييحي نب دمحأ سابعلا وأ

 انإو » : ( 1171/١4 ) توقاب لوقب . فالخ ىلع اهرمدك وأ هارلا حتفي )١(
 «هصيوعو هقيقد نع هلأس ماللاو فلألا بانك ينزاملا فدص ال هنآل دربملب بقل

 «(ءارلا رسكي ) « داربملا تنأف 'مق' »: ينزاملا هل لاقف « باوج نسحأب هباجأف

 . « ءارلا اوحتفو نويفوكلا هفرحف ©« ىتحلل تيثما يأ

 هقلطأ ثبحو « دربملا هب دارٌملاف سابعلا ابأ نويرصبلا قلطأ ثيح (؟)
 ةيبرعلا بتكلا ءاسحإ راد ط 4 يطوبسلل رهزملا ) بلعت هب دارملاف نومفوككلا
 لضفلا وبأ دمحو يواجبلا دم ىلعو ىلوملا داج دمحأ دم قبقحتي < ةرهاقلاب

 . ( رطس لوأ ؛ه+/؟ « مهاربإ

 54ه



 13111 /14:فوقان لو +" ةرداسدو ةموصخا توفت
 روس نو وكم اه يناطتاوردلا نيد لات عا ردا نا كعواا
 (ليوط) : متعب لاق قفا رمق ةرئاتلا ىف

 هاد ماما لاسوكو ل يسرا
 درْقم هنع بناج يف هنكلو .قماو دولا صلخ لكل ”لكو

 دعوم موي انل بورضمب سيلو اننيب روازت الودغنو حور

 دارلاو  ةيليهافلك ”رييغ انزاقلاو .ةيلاسب»#ق :اننادناف

2 

 اهيلع أرقو« يثزاملا نع يبأو يمرجلا رمع يبأ نع وحنلا دربملا ذخأ
 بدآلا ذخأو . ىفاتسجسلا متاح يبأ نع ةغللا ذخأو . ”' هيوبيس باتك
 نب سابعلا لضفلا ىلأو « يزوتلا دمحم نب هللادبع دمحخ يبأ نع رامخالاو

 هباتك يف اريثك مهركذو « ظ-اجلا رحب نب ورمعو « يشايرلا جرفلا

 . « لماكلا»

 © يجاّجزلل « ءاماعلا سلاجي » بلعثو دربلا تارظانم يف رظنا(١)

 , ”"ه44**0و 1١151١١6-١55 و ١٠١٠-1١١١ ص

 . دادغب ينعي (؟)

 عضاوم يف يمرجلا ركذ ىرج دقو . اذه انياتك نم ١١8 ص رظنا (*)

 ”يفزاما ركذو © ( وحنلا يف دربملا بتك ام ربكأ وهو ) « بضتقملا » نم لق

 هزجلا ردص يف « بضتقملا » رشانل دربملا ةمحرت نع ) ةرء نيرشع نم رثكأ هيف

 .( 5" ص لوألا

 2 ا



 «نييرصبلا نييوحتلا رابخأ » يف يفاريسلا لوقي دربملا ذيمالت نعو
 قاحسإ وبأ : ديزي نب دمح سابعلا ىبأ باحصأ نمو » : ( 8١-8١ ص)

 تبتنا امهيلإو ؟ناسْيك نب نسسحلا وبأو ء '' جاتجزلا يرسلا نب مهاربإ
 ناك قاحسإ ابأ نأ ريغ « ديزب نب دمم سايعلا ىلأ دعي وحنلا يف ةسايرلا

 ناكو. ''' نيبهذملا طلخي ناسيك نبا ناكو « نييرصبلا بهذمل اموزل دشأ

 ركب وبأو « " جاّرسلا نباب فورعملا يرسلا نيد ركب وبأ امهدعب
 ناملس نب ىلع اضيأ دربملا نع ذخأو . ”' « نامرُبَمب فورعملا ىلع نب دم
 وبأو« ( هيف يتلا يثاوحلا بحاصو ؛ لماكلا »يوار ) رغصالا شفخألا

 نب ميهارباو « ( « مانت يبأ رابخأ ١ بحاص ) يلوّصلا ىيحي نب دمحم ركب

 درعا ىلع ارقي نأ ديرب نم ثاكو . هملع ةءارق دربملا باحصأ مدقأ» )١(

 ذخأي جاجزلا ناكو . 6 كسوف )4 ها رقي انأ هقربام الرأ هلع سرع

 1١-24١019 تاقبط ) دادقب ىلإ همودق لوأ دربملا ىلإ مطقنا مث « بلعت نع
 . ( 881/#خ بيطخلاو

 ( ١1١-١71 ص ) « نييرفللاو نييرحتلا تاقبط ه يف ”يدسبزلا لوقي (؟)
 ناكو . نييهذملا فرعيو نيلوقلا ظفحي « ًايفوك ايرصب ناكو ١ : ناسيك نبا نع

 . « رثكأ نييرصملا بهذم ىلإ هلم ناكو « دربملاو بلعث نع ذخأ

 فترإ - ( يليس اك ) دربملا نع (هيأ دخأ دقو - هيوتسرد نب دمح لاق (ع)

 درعملا ناكو « هتنطفو هثاكذ عم ب دريملا ناهاغ تدحأ سس ناك جارسلا نبأ

 ( «؟ تسربفلا ) هل حرشيو هب رقيو هبلإ لع
 [ نامربمو جارسلا نبا ] اهنعو » : هلوق !ذه دعي يناريسلا فاضأ (4)

 . « هيودس باتك ”تأرق اهيلعو < وحنلا رثك أ ”تذخأ
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 0 0 )١( هد < * . 5 00
 رفعج نب دمحأ ىلع وبأو « هيوطفقتب فورعملا ةفررع نيدمحم

 فرش 20 هس 5 هاش 0 قفز ل يب

 "'"يوسفلا هيوتسَرَد نب رفعجنب هللادبع دمحم وبأو« " يرونيدلا
 . (159 تاقبط ) دربلل يِلْمَتْم رهزألا يلأ نب دمحم ركب وبأ ناكو هدوء د

 مهنع ىوريو « م ةتظلاقم وورضعءا رفشن تالضورملل اكو

 هين ةقبشو ةفادص 10 ”يرتحبلا نيبو هنيب تناكو . '' مهرعش

 دربملا يفوت دقو « *' ىبنتملاو ينج نبا نيب تناك يتلا ةبّيطلا ةقالعلا

 )١( تسربفلا ) نييهذملا طلخو « دربملاو بلعث نع ذخأ ١ ( .

 يبأ نع ( 74 ص) « نيبوفللاو نيبوحنلا تاقبط » يف يدببزلا لوقب (؟)
 نع ذخأف « ةرصبلا مدقو . رونيدلا نم هلصأو . رصم مدق<» : يرونيدلا ىلع
 سابعلا يبأ ىلع أرقف « دادغب ىلإ لسحر مث . هيوبيس باتك هنع لمحو يفزاملا

 جوز بلمث سابعلا يبأ نت ىراكو . رصم لزت مث . هيوبيس باتك ددبملا

 هعمو يضع و/ هباحصأ ىكطختبف © ساسملا يبأ هنت لزنم نم جرخي ناكو . هتنبا
 دمحأ هبتاعي ناكف . درهما سامعلا ىبأ ىلع هيوبيس باتك أرقمف « هرتفدو هتربح
 ارقتو لجرلا !ذه ىلإ يفت سانلا كر اذإ : لوقيو كلذ ىلع بلعث ىمحي نا

 . « هلوق ىلإ تفتلب نككي ملف !؟ اذام نولوقي « هيلع

 . يدببزلا باتك نم ١55 ص ًضدأ رظناو

 ًايلعثو درمملا يقل » ( 5م ص ) تسروفلا يف ميدنلا نبا هنع لوقي (*)

 بُصصعتيو« نييرصبلا مولع نم ةريثك مولع يف ًانئدفم' الضاف ناكو ؛ امههنع ذخأو

 . « ةديدش ةييصع محل

 .ها-ه٠او »ه٠ ص 2“ بضتقملا رشانل دربملا ةمجرت رظنا (؛)

 . اذه انباتك نم ١١81١89 ص رظنا (ه)

 نيا



 ةليوط ةدصصق (يمورلا نبالو (م؟88 ) ةد--حاو ةنس يف يرتحبلاو

 نبا ناويد ةطوطخم نم 47و 4١ ناتقرولا ابنُمضتت دربملا حدم يف ادج

 هتمجرت يف بضتقملا رشان اهدروأ دقو « ةيرصملا بتكلا رادب يمورلا

 .(4؛2ه© 14٠ ص) درسما

© 

) 

 ' ( هةص) تسربفلا يف ىدنلا نبا اهركذ ةريثكفيناصت دربمللو

 « بدأآلا يف « لماكلا » هبتك ربشأ نإ ( ١7١/15 - 17١ ) توقاي لوقيو

 . وحنلا ىف « بضتقملا » اهسفنأو هتافتصم ربكأو

 تاعيط رصم يف عبطو « 7. وذا تيار ملو يزيلجنإلا قرشتسملا

 هانفلأ باتك اذه » : باتكلا اذه ةبطخ يفدربملا لوقي . هتاحش ديسلاو

 لثمو « فوصرم رعشو « روثنم مالك نيب ام « بادآلا نم ابورض عمجي

 ةيدلاو . ةغملب ةلاسرو ةفيرش ةمطخ نم رادتخاو « ةفلا,ةظعومو « رئاس

 اذه نوكي ىتح « ايفاش ًاحرش بارعإلا نم هيف ضرعي ام حرشن نأو

 دقو . ة؟ر 651-55 ص «< بضنقملا رشانل دربملا ةمحرت اضنأ رظنا )١(

 . دربملل « هيوبدس ىلع درلا باتك ه ىلإ ( ١١ص ) هيوبيسل انتمجرت يف ةرسثأ

 - مهو



 دس )2 اينغتسم هريسفت يف دحأ ىلإ عجرب نأ نعو « ًايفتكم هسفنب

 لوقي ثرح كلذو «ةعبرألا بدألا ناكرأ نم «لماكلا » نودلخ نبا لعج

 ةرهاقلا « ىلوألا ةعمطلا « 4 ج « يفاو دحاولادبع ىلع ةرشن ) هتمدقم يف

 لوصأ نأ ملعتلا سلاح يف انخويش نم انعمسو » : ( 1788 ص ؛ 7

 سال بتاكلا بدأ : يهو « نيوأود ةعدرأ هناكرأو (بدألا ) نفلا اذه

 باتكو« ظحاجلال نييبتلاو نايبلا باتكو )؛ درسمال لماكلا باتكو ةبرشق

 5 اهنع عورفو اهل عباوتف ةعبرألا هذه ىوس امو 6 يلاقلا يلع يبأل رداونلا

 . «ةريثك كلذ يف نيثّدخملا بتكو

 . هب ريدج وه ىذلا راشتنالاب هتسافن ىلع ظن ملف «بضتتقملا » امأ

 وأ هب لغتشي املق هنأ الإ»:(556-557ص)“ ءابلآلا ةهزن ١ بحاص لوقي

 كفاادل سايعلا ايأنأ هب عافتنالا مدع يف رسلا ناكو ... ... هب عفتني

 « داقتعالا داسفو ةقدنزلاب روبشملا يدن وارلا نبا هنع هذخأ باتكلا اذه

 همؤش هيلع داع هنأكف ؛ هنم هوبتكو يدنوارلا نبا دي نم سانلا هذخأو

 لئاسملا ضعبب بضتقملل دربملا ريدصت لعل : لوقأو . «هب عفتني داكي الف
 نم تدحو هب عافتنالا نع تادص يلا بابسألا نم ( ىليس اك ) ةضماغلا

 . هراشتنا

 لع ًادمتعم بضتقملا قيقحتب ةميضع قلاخلا دبع دمحم 2 دكو

 ريوصتلاب تذخأ ( وحن 6١؟0 اممقر ) ةيرصملا بتكلا رادب ةديحو ةخسن

 طالع



 لإ هيو لواحد نيربك كي هوا ةخسن نع يسمشلا

 ءازجأ ةعبرأ يف ةيمالسإلا نودشلل ىلعألا سلجما هردصأو « '''ه 740 ةنس

 وهو « ققحلا ذاتسالا هلذب يذلا دبجلا نإو . (ه 1188 - ١1786 ةرهاقلا )

 :تاطتسملا ءاققلا يدلل رهزألا ةطماس هدئاننأ قف

 ىلع ليحي' لماكلا يف هدجنف « لماكلا لبق بضتتملا دربملا فلأ دقو

 هتوج رت ىف بظتقملا نش  لوقي اذه يفو ؛ وحنلا لئاسم ضعب ىف بضتقلا
 لئاسأا هذه دارفنا نأب اذه هعينص يحوي دقو : : ( ١5ص ) درسال

 بضتقلايف حرشلا ةقيقح ةقيقح ىلع تسيل لماكلا ىف رك ذ امم اهريغ نأ ةلاحإلاب
 نم لماكلا يفام لك ناب انه مزجأو . ةدوجوم ريغ يه وأ تدجو نإ

 يف ام فلاخت لاوقأ لماكلا يف سيلف . بضتقملا يف وه ةيوحن لئاسم

 اهرج ةفيفط لئاسم ضعب الإ مهللا « بضتقملا يف امع تادايز وأ بضتقم لا
 امل ضرعي ملو لماكلا يف ( ْْيَأَك ) نع ملكت دقف : تايبآلا ضعب بارعإ
 نملئاسم نعلماكلا يف لكت دقو « اباوبأ ( ك ) ٍل دقع امنإو بضتقلا يف

 « بضتقلا يف ا ضرعي م هعم لوعفملا

 لوقي . " اريبك أرثات هيوبيس باتكب بضتقملا يف دربملا رثأت دقو

 .(م47؟-1ص) دردملل هتمجرت ىف ةطوطخملا هذه نع رشانلا ثددح رظنا (1(

 ضرع يتلا لئاسملا يف هيوبيس لاوقأ داربإ ىلع بضتقملا رشان صرح (؟)
 . امهاوقأ نيب ةلصلا مضتتا كلذو « دربملا اه

 سل “الإ



 ليلخلا ركذ ىرج دفقل » : ( 88 ص )دربمل هتمجرت يف بضتقملا رشان

 ىرج ينزاملا نأ نيح ىلع « ةئاملا نعديزت عضاوم يف بضتقملا يف هيوبيسو

 قاوم اثات للف ييقوم اضوم نورشللا غلبت فارع هزكذ
 اهنم « ًادهاش 67١ غلبت بضتقللا يف ةيرعشلا دهاوشلاو . « بضتقملا قامعأ

 ٠ ص « رشانلا ةمدقم ) هيودبس دهاوش نم ١١8 ( .

 ةمدقم) ةطوسبلا ةرابعلاو حضاولا بواسألاب بضتقملا زاتميو
 . ( 55 ص . رشانلا

0 

 ىفوتلا )ينام رلاىسيع نب ىلع نسحلا ابأ نأ ( 76/14 ) توقاي ركذيو
 ع « بضتقملا حرش ( ه15854 ةنس

 باتك (ه 191١ ةنس ىفوتملا ) قرافلا ديعس نب ديعس مساقلا يبألو

 . (؟١١/19توقإي) '' « دربمل بضتقللا لوأ يف ةلكْدَملا لئاسملا ريسفت »

 رهاظ وه ا قرافلا باتك »: (86ص) هتمدقم يف بضتقملا رشان لوقي )١(
 لئاسملا هذه تناك نإو « بضتقملا لوأ يف يتلا لئاسملا حرش لوانت امنإ همسأ نم

 لعل : لوقأو . « بتكلا رادب يتلا ةسخسنلا نم عبارلا ءزجلا يف أطخ تعضاو

 الثل باتكلا ءازجأ رخآ يف ةلككشملا لئاسملا هذه عضي نأ دمعت ةخسنلا عماج
 دروأ يتلا هباتك ةبطخ يف لوقي اك « يقرافلا يأر يفو . ءىدتبملا ءىراقلا دصي
 لئاسااهذه لعج دربملا نأ“ ( هتمدقم نم 4 ص ىف ) ابنم افرط بضتقملا رشا:

 « هلثم ةءارق هلئقبط غلبت ل نم لاذتبا نع اهب هنوصيل » هباتك ردص يف ةلكشلا

 لوقأ ينكلو « « هلكشب لغاشقلا نع هتبتر ترّصق نم بّعالت نم امف هطوخحيو

 . لالبتسالا ةعارب هتأطخأ دربملا نإ ( م ص ) بضقتقملا رشان عم

 سس 7ا779-



 دقو « ةناتسآلاب ىلع ديهش ةبتكم يف ةطوطخم ةخسن حوشلا اذه نمو

 ةعماجلاب تاطوطخلا دهبعم تعدوأ يسمشلا ريوصتلاب ةخسن اهنم تذخأ

 . هتاقيلعت يف بضتقملا رشان اهب عفتناو ةيبرعلا

 سابعلاوبأ درملا لع ٌدردقو . هيوبيس ىلع درلا باتك انلق اك درسالو

 هيوبيسل راصتتالا باتك يف( ه777 ةنس ىفونملا ) دال“ نب دمحم نب دمحأ
 ةطوطخم ةخسن باتكلا اذه نمو . ( 7١٠5/4 توقاي ) « دربملا هركذ امف

 ابيلإ عجر ( وحن 60 مقر ) ةيرصملا بتكلا رادب ةيروميتلا ةبتكللا يف

 يتلا ذخآلا انفرع ةطوطحلا ةخسنلا هذه لضفبو . '"' بضتقملا رشان

 . هسفنب القتسم انيلإ لصي /باتكلا اذه نآل « هباتك يف دربملا اهدروأ
 اهذخأ هنأب دربملا حرص نيعبرأ ةبارق اهنم « ١1١ هذهدقنلا لئاسم ةّدعو

 .هريغ هيف عبتي ملدقن يقابلاو« مهريغو يفزاملاو يمرجلاو شفخألا دقن نم
 يف هيأر لع بضتقملا يف يقبف « بضتقللا لبق باتكلا اذه دربملا فلأ دقو

 هدقن نع اهيف عجر دقف ىرخألا لئاسملا امأ «دقنلا لئاسم نم ةلأسم 5

 نبا عجري ملو .ًاقالطإ اهل ضرعي ملوأ دقالا يف هلاق امع ابيذ كسمأ وأ

 اهنع عجر يتلا لئاسملا فرعي ىت- بضتقملا ىلإ دربملا ىلعهّدر يف دالأو

 ..هيأر ىلع ابيف يقب يتلا لئاسملاو « دربملا

 ايف اهدرون يتلا تامولملا نذخأ اهنعو « هتمدقم نم هه-م5 ص رظنا )١(

 ٠ ةرقفلا هذه نم لي

 (اهل) تلا ق:ضوفت م



 عبتي مل يتلا هذخآم ثلث ىلع ةحارص ىقب دربملا نأ اذه نم ذخؤيو

 فلأ ار درمملا نأ اذه ىلإ انفضأ اذإف . ليلق ردق اذهو « هريغ اهيف

 يف كلذ دعب عجر امر هنأو « '' هتايح نم ةمدقتم ةرتف يف بضتقللا
 )5٠7/١(: صئاصخلا يف ينج نبالوق غاس؛ ىرخأ ذخآم نعةصاخلاهسلاخي

 مالك هب عبتت سابعلا وبأ ناك ام بهاذملا نم هنع عوجرلا يف عئاشلازمو »

 سابعلا ابأ نأ ركب يبأ نع ىلع وبأ يتثدحف . طلغلا لئاسم هامسو هيوبيس

 نآلا امأف « ةئادحلا مايأ يف هانيأر انك ءيش اذه : لوقيو هنم رذتعي ناك
 هب بقعت ام امأأو 2: (؟81/5) صئاصخلا نم رخآ عضوم يف هلوقو « « الف
 طلغلا لئاسم اهامس يتلا عضاوملا يف هيوبيس باتك ديزي نب دمع سابعلا وبأ

 - هلق عم اضيأ وهو . رزنلا ءيشلا الإ هنم باتكلا بحاص مزلي(مّلقف
 سابعلا بأ نع ركب يبأ نع ىلع وبأ انثدحو. " سابعلا يبأ ريغ مالك نم
 رذتعاو « ةئثادحلاو ةبيبشلا ناوأ يفهانلمع انك باتك اذه نإ : لاق هنأ

 . « هنم سابعلا وبأ

 فيلأت نمر نع ) هممدقم نم الا[ الا ص ( بضتقملا ران ثردح 01(

 وهو © ؟419 ةنس يف دادغب ىلإ دربملا لاقتنا دمب هفمأت ضرف ىلع ماَق بضتقملا

 . لماكلا لبق بضتقملا فلأ دربملا نأ لاح ةيأ ىلع تداثلا نمو . تدئي / ضرف

 هنأب درمملا حرص نم مهريغو ينزاملاو يم رجلاو شفخألا مالك نم يأ )0(

 +رمادتلا يف مبعبت
 - مانو



 « بضتقملا » نم صوصن

 )١( لصولا تافلأو عطقلا تافلأ ةقرعم باب اذه ©«

مفألاو ءامسألا لئاوأ يف تازمه نهو
 '''فورحلاو لا

 .فورحلا رئاس ةلزنمب األ « ةعوطقم هتزمبف ًايلصأ كلذ نم ناك امن

 :ةيلصألاةزمهلا فكلوق و كلذو .كل هتينثتسا ام ريغب تقحلأ اذإ اذكو
 « كاخأو « كابأ تيأر : لوقت ؛ رفصأو « رمحأ :ةدئازلاو « خأو « بأ

 رفصاو ءرمخاو

 ةدئازلاو « دو لك أ ةزمهه وحن ةيلصألا ةزمطأ : لاعفألايفو

 . مركأر « نيحأ ديزاب :لوقت . مرْكأو « ىطغأ ةزمه

 نم قحلتو . لعفلا اهعضومف لصولا فلأ ىمست يتلا ةزمه ا امأف

 )١( ١ل0م-هم.

 ب مياه



 .لصولافلأ اهيفاطاعفأ يتلا رداصملاو « ''' ةلتخم اهنيعب ةامسأ ءامسألا

 فنرأ ىلع ردقتال كنآل , اهدعب ام نوكسل فلآلا هذه تلخد امئِإَو

 . نكاسب ئدتبت

 هكرحب كلذ ىلإ لصت امإو . ْتَطَقَس اهدعب اب لكتلا ىلإ تْلَصَو اذإف
 طقشتو + اهتعب اننهةي لصتيف مالك كالا لبق ةوكيوأ ::ةيلع ىتلت
 لصرو اذإف , اهدعب ام ىلإ صوت تلخد انإو « اهلصأ ال اهنأل « فلآلا
 . اهل ىنعم الف هيلإ

 ناك امف ؛ةحوتفم '  (لَّعفَي ) يف ءايلا دجت نألعقلا يف اهوخد ةيآف
 « برضي : كلوق كلذو . لصولا فلأ ىبف « فلآلا هتقحاف كلذك

 2« برضا ديز ا! :ك-_لوق كلذو ؟جرختسيو « قلطنيو « بهذيو

 . جررختسا ديزابو « قلطن | ديزايو

 : وحن كلذو . اعطق الإ فلآلا نكت مل ( لعفي ) يف ءايلا تمضنا نإف

 .يطعي و « نسحيو « مركي :لوقت كنأآل ؛ ىطعأو « مركأو « نسخ

 مضنت ةعراضلا فورح نآل ؛ جرحد لاد نوكت ا؟ ةتباث فلألا نوكت

 .( "ال ص ) صالا اذه

 . عراضملا لمفلا يف يأ : ( لعفي ) يف (؟)

 ل الطالع



 . يمارب و « جرحدي : كلوق لثم يفلوصألا عم مضتت ام اهيف

 ؛ هردصم يف فلآلا كلذكف « ةعوطقم هفلأ لعفلا نم ناك ام لكف
 لمفقلا يف تناك اذإو .اناسحأإ نيمح'أو « اماركإ مركأ ديزاي :لوقت
 :اجارختساج _ردختسلا ديز اي:لوقتوهردصميف نوكت كلذكف«ةلوصوم
 . اقالطنا قلطتاو

 |! : لوقت , ةروسكم ىدتبت نأ ابلصأ ةلوصوملا فلألا هذهو

 . قلطنا
 يت

 كلوب ةروهفم عقدحا انومقما لونا ندنعلاعلا ناك كاف
 قحلي نأ الإ مالكلا يف دجوب ال هنإ ىتح « رسكلا دعب مضلا مهتيهاركل

 فرح ىقتلي نأ اوهركف . ىرتاك ( نيخذ ) كلوق ون ابارعإ مضلا
 كلوق كلذو . نكاس فرح الإ امهنيب زجاح ال مومضم فرحو روسكم
 فقالا اذإ « 00 لتقو « ودْعي ادعو« ضك رب ضَكر يف

 . لمقا « ىفاادعا؛ ةليح رب ضكرا

 اميل لوقت ا لوقت . ةأرمال كلذكو

 واولا نكلو «ءايلا لبق واولاتبثت 7 نأ ناك لصألا نأل ؛ يردع ٠١ يرزغا

 تبهلف « ةنكاس ثينأتلل تقحل يتلا ءايإاو « ةدكاس ( ودعا ) يف تناك

 )١( مالككلا جارد يف طقست لصولا فلأ نإف«مالكلا تأدتبا : تفنأتسا .

 همس امالالا



 لصولا فلأ تفنؤتساف .ةتباث نوكت نأ لصالاو , نينكاسلا ءاقتلال وأولا
 ( ُلَمَقَي ) ةلزنمب ( وُدْعَب )نآل «فرحلا لصأ ىلع ةمومضم 6١ د

 دقو هيلع روسكا قي ةلطناا ءانيز ةفيحتلا لوقت كلذكو

 0 اده ريسفت ىضم

© 

 2 را 6 مسأو « نيا : كلوقف ءامسألل لصولاتافلأ عوقو امأو

 . ىرتاك

 فوكس تافات نرألا وكم" صوف فوحستال ا قبا )' اذان
 ايف هريسفت عضومو . هلصأ نع؛4 جورخل نوكسلا اذه هيف ثدح اًعِإَو

 . " نيفرحلا تانب نم هركذن
 . ( مسا ) كلذكو

 ؟فلآلا تطةس ءامسآلا نم لصولا فلأ هيف امم امههرغ وأ |ههيترغص نإف
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 ؟ ىمسو « ينب كلوق كلذو. هب ءادتبالا نكميف « اهدعب ام كرحتي هنأل .٠

 )١( ) لثقي ) لثم نيعلا ةمومضم ( ودعي ( .
 .( اهدمي امر 71/١ ) اهدئاوزو اهوصأ : لاعفألا ةفرعم باب يف (؟)

 شماحملا عجار 5 اب فورح ضعب امنم فذح ةملك : صوةنم فرح (ع)ز

 . مالك صيف لرآلا

 . اهدعب امو 7٠1/١ ين نيفرح ىلع تعقو ينلا ءامسألا باب رظنا (؛)

 ب اعماله



 : هي يشف ان دوو ةقلالا لق

 : لوقت . فلألا تطقس تكرح' ىتم يملا نإف  'لعاف  ٌورما امأو
 اذهو « ”' «هبلقو ءرملا نيب لوحي : ىلاعت لاق اكو « ملعاف 8م اذه
 ل هال 3

 . معاق ىديرم

 0 5 7 اسر هكا 8
 لاق ؛ ء رم : لاق نمو : ةأ رما : هئنؤم يفلاق « ورما: لاق نمو

 . أ : هننؤم قل

 ؛ ةروسكم فلألا تأدتبا  ملعاف - ( ى'رما )تلق اذإ كنأ ملعاو
 يف ةمظلا «.تأل ؛ ( ضكرا ) لون سيلو.. امومشم كلاثلا نآك نإ
 يف لوقت كنأل « ةمزال ( ورم ١) كلوق قيكساو«ةنرالا قع را

 : ةيزالب تينا ىرلاةكورتا رهلاوو: انما ةكيار#بعفتلا
© 

 هيلع ةكرحلا ليوحتبف « نكاسلا فرحلا كرحت اذإ : انلوقةامأو

 ةددملا تترك خزف ؟:( لاما )ل وقتانأ كلذ: قف .: لفولا قلأ تنطق
 نكاسلا ىلع ىَقْلَتف فذحت نأ -نكاس فرح اهلبق ناكاذإ  اهنكح نإف

 ةزمهلا بابيف هريسفت لع يتان اذهو . اكرحتم اهتك رحب ريصيف « اهتكرح
 تفذح ( 'لأسا ) تلق امل كنآل م ( "لس ) كلوق كلذو . '”' للا ءاش نإ

 )١( ا"# لافنألا .

 . اهدعب امو ١هه/١ 5 زمهلا باب درب (؟)

 ب مالو



 لاق دما اق رهقل ليهو كلا تطقتا و ( 1 1 كر اعنا ةرزغلا
 0 00 لس ٠ : لجو زع هللا

 :لوقت كنأل ' 2 لاقت دمشق وا نا وينانلا كنك عفن: قنو
 لق هضلق كرت اذن ءاقلا لع نمل كتل رعت يح لوقا

 (عيبا)و ا لّوق ١ تلقل لصألا ىلع اتناك ولو. ناتك رحتم امأل ؛ | عبو

 لف لاثم ىلع( ص )و (لوقي ) « برضو لتق لاثم لع

 اك ( عيبا ) تلقو « 'لْثقا : لوقت :ا( 'لوقا ) تلقلو « ' بررضنت و

 . فرحلا نوكسل ( بررض١ ) لوقت

 كنال ؟ ( لعفي ) ىلع هعراضم عقوو اواو هؤاف تناك ام كلذ نمو

 , دع :لوقتف « ةكرحتم نيعلا فنأتستف « ءاف يه يتلاواولا فذحت

 بهذت واو امه ٌؤافف ؛ نرزيد' دعي : نزوو « دعو نم اممنأل « نرزو
 ل ام:هرمأت ان كنآل , لّبقَتْسملا لعفلا نم رمألا انإو . ( لفي ) يف
 . هللا ءاش نإ سقف اذه ىلعف اذ نم كءاج املكو . عقيب

© 

 . فيرعتلل ماللا عم 3 يتلا فلآلا لصولا تافلأ نمو

 ءامسألايف اهنأو« اهسفنب لصفنت ( دق ) ةلزنمب ةملك اهنأ ليلخلا معزو
 تركذ دقف (لجر ينءاج ) تلق اذإ كنآل ؛ لاعفآلا يف ( فوس ) ةلزنمب

 تلق اذإو « ًادووعم ةفرعم راص ماللاو فلألا تلخدأ اذإف « اروكنم

 )١( ةرقملا 5١١ .

 هدم ”#خو



 عقوب مأ لك لاح يف وهأ يردي ال عماسلا ىلع ميهْبُم تناف( لك ايديز )
 هنأ تب اد قف( لكأي فوس ) وأ ( لكايس ) تاق اذإف « لّبْققَتْسي امفكلذ

 .لبقتسي الل

 زتاج ناكو . كلذ ماقتسال ماللاو فلآلا لصف ىلإ رعاش جاتحا ولو

 يتلا فورحلا نما هوحنو دقو اماقو فوس يف هلثمزوجي ا5 « ةرورضلا

 : رعاشلا رطضا ثيح لاو 51 1 لاعفألا ةلصأ نوكت

 (ليوط)

 7 ويو وودسسلا لوط لع لاضوب .افنو ةودصلا تل الأف فددع

 : "رطضاثيح رعاشلا لاق اذه لعو . لعقلل ( امأق ) انِإو

 ) رجر :

 (؟ع)ه

 لحي هانللم دقانإ محشلاب «لذبر اتققلأو اذ لجو اذ عد

ف اهّدر دق هنأ ع «ماللاو فلآلا لصفف
 ا نا قاثلا تييلا ِ

 )١( اذه انباتك نم 8+7 ص يفتيبلا اذه نع ثيدحلا مدقت .

 2200 يسح : ( اهتدكستو مجلا حتفب ) يلحو . بلح : لحب (؛)

 . ه1 يف ىرخأ ةرم تبملا دربملا درو

 درفأف 5 محشلا اذب .: دارأ »م ) "لا ادب ) لدب_: هلو فق يف دهاشلا (ع)

  (محشلاب) يفيناثلا تيبلاف اهداعأ مث« ةيفاقلا ةماقإ نم هيلإ جاتححا امل ( لا )

 د "خا د



 هلبق مالك هيف يذلا مسالاب تلصتا اذإ فلألا هذه نأ كل تحرش دقو
 نم تك رشد ا ) لوقت 7 . اهدعب ام نوكسل ةدئاز تناك ذإ « تطقس

 فلأ تطقس تلخد اًمل ماهفتسالا فلأ نآل؛اميفتسم تنك اذإ (؟ًالام ديز

 : لجو زعهللا لاق. ةبحوتفم ماهفتسالا فلأ تربظ “مت نف ءلصولا

 . ةئلدبلا قيرطب -
 © ( 00+ 8978 ر 50/9 ) هباتك نم نيمضوم يف تيبلا هيوببس دروأ دقو

 لوألا مضولا يف لوقي . ثْيرْدح نب نالْمَّسغ ىلإ نالا عضوملا يف هبسنو

 نسي لو ( لجرلا ) نم ةلوصفم ( "لا" ) نأ ىلع "لدي امو : ليلخلا لاقو »
 : لاق . ( تيبلا ) : رعاشلا لوق ( دق ) ةلزتمب اهبف ماللاو فلألا نأو « اهملع

 !ذه لثم لءفب' الو . ( لمف دق . يدق“ ) ركذتي وهو لجرلا لوقك انبه يه
 «ركذتي مث«( يل ا ) لجرلا لوقيو . ةلوصوملا فورحلا نم ناك امم ءيشب هانماع
 ءاني انناكل ءفوسو دق ةلزنمب ماللاو فلألا نأ الولو . كلذ نولوقي مهانعمم دقف

 نالخدت فوسو دقو له ةلزنمب اعيرج اههئكلو ؛ هقرافي ال مسالا هيلع ينب'

 . « ناحرختو في رعتلل

 وه ءامسألا هب ف“رّمت" يذلا فرحلاو » : يناثلا مضوملا يف هيوبيس لوقبو

 7 فرح وهامغإو . سانلاو « لجرلاو « موقلا : كلوق يف يدلا فرحلا

 ارب ' لو رك ذتف يسن اذإ لجرلا نأ ىرتاالأ اب فوسو « دق : كلوق

 نوكيالو . ناكو ناك : لوقي مث ( يدف“) لوقي اك (يل ا ) لوقي « مطقي نأ

 :نالبغ لاق . ءابلاالو ةصفنم تسيل مملا نأل (  ءىرما ) الو ( نبا ) يف كلذ
 يسسشلتف « اذك و اذك ناك دق : لوقت مث « ( يدق“ هنإ ) لوقت ؟ . ( تيملا )

 لآ ءانملا نآل « ءاملاب ءىجيو ( 'لآنب_) هلوق يف ماللا رسكلي مل هنكلو . (دق)

 نائثرجي اك ىنءل تءاج اهنككلو « فوسو دقك ةلوصفم اهنأ ليلخلا عزو . مت

 . « يناعملل

 - الخلط



 .لصولا فلأ تبهذف« '' « مه رقغتست لل مأ مل ترفغتسأ مهيلع ءاوس »

 اهنأل ؛ فذحت م ماللا عم يتلا لص ولا فلأ ماهفتسالا فلأ تقحل نإف
 انتحياكلو 6 ' لصف ريخلاو ماهفتسالا نيب نكي ل تفذح ولف « 3 ودم

 مح اذكو "' ؟كبرض مالغلآ ؟ كاذلاةلجرإآ :لوقتف . مل

 فلأو « ماللا عم يتلا الإ ةحوتفم اهفرعن الو «ةحوتقم عقت لصو فلأ لك

 مّسقلا يف عقت يتلا ( م( رشا م1 :تلق ابنع تموفتسا اذإ كنإف ؛ ”' مت

 )١( ع نوقفاخنل .

 . ( ه5 لمنلا ) « نوكر شي" ام مأ "ريخ "لآ » : ىلاعت لاقو (؟)

 ( نمي ارامأف ه: #1 ص؛« بارعإلا ةعانص رس » يف ينج نبا لوقي (ع)
 نكمتم ريغ مما اذه نأ لّبق نم « مسا يهو « اهبف ةزمحلا تحتفف مسقلا يف
 حستف“ « هنثككم ةّدلقب فرحلا عراض اماق . هد حو مسقلا يف الإ لممتس' الو

 « مسالا ءانب نود الإ هيف اذه سيلو . فيرعتلا فرحل ةقحاللا ةزمحلاب اهبدشت

 ءاج دقف « رسكلاب ( هللا 'عا ) سنوي ىكتح دقف اضيأو . فرحلا هتعراضا
 هتعراضم يف ممالا اذه لاح اضيأ كدنع دك ؤ ير . ىرت انك [فيأ رسككلا هيف

 "د١ )ةرمو ( هللا ”نُمْي"ا ) ةرم اولاقف « هوفعضأو هب اويعالت دق مهنأ فرحلا
 ”ن' : اولاقو . ل )ةرمو « ( هللا م)ةرهءو 2 (هطلا حا! ) ةرءو « ( هلا

 0 نم هوراصأو ©« ط_رثتفملا فذحلا اذه اوفذح امف . ىلار نمو يدر

 اوحتفق © هيلع فرحلا هّبَسُد يروق © فورحلا ظفل ىلإ دحاو فرح ىلع
 . « فدرعتلا مال ةزمهب ابمدشت هتزمه

 (97و1141/7)هيوبيس دهشتساو .نييرصبلا دنع ل صو فلأ نمياو ما فلأو

 5-2 بسن )رعاشلا لوقب كلذ ىلع ( مسوق »7و 578/١ بفمتقملا)دربملاو

 - "خا



 . ''' رابختسالاو ربخلا نيبقرفلا ةلعلاو ؟كاذ ناك دقل

 ( ليوط ) : ( حامر تت

 يردن ام هللا نمل :”قيرفو «معن 'مليلتادشتن امل موقلا قيرف لاقف

 نوكتنأ محا ةزهيف لصألا نأو ؛ نيمي 'عْمجت ما نأ ىلإ نويفوكلا بهذيو
 ام ىلع اهتحتف تيقبو « لامعتسالا ةرثكل تلصاو اهنأ الإ « عمج هنآل عطق ةزمه
 سلو ١» : ( مس./7) بضتقملا يف دربلا لوقي نكلو . لصألا يف هيلع تناك
 فلأ هفلأ تناكل نيمي عج ناكولو . مسقلل عوضوم مسا هنكلو « نيب عمجي
 . قاقتشالا اذه نم تسل اهنأو « ةدئاز اهنأ ىلع كلدب اهاإ مهلصوف . مطق

 . « ( ,تببلا ) رعاشلا لاقو

 نبا اهدررأ يتاا فالخلا ل ئاسم نم نوسمخلاو ةعسانلا ةلأسملا يه هذهو

 ماشه نباو « و0/4 شيعي نبا أضيأ كلذ يف رظناو . « فاصنإلا » يف يرابنألا

 .( ١٠١8-1١5١ ص ىقشمد ط - 1٠٠١-٠١١ ص ةرهاقلا ط ) ينغملا يف

 :لوقي .نيبفوككلا بهذم همف ديؤي ( )11/١ فصنملا يف ثيدح ينج نءالو

 تفذّنحر اهعضوم فرثعو مسقلا يف ترثك امنأل ؛ نٌمْيُأ نم ةفرذحم 'مْياو »
 « نيب ممج نوكي نأ ركني سابعلا وبأ اكو ... ... نبي عمج يهو « اهتزمه
 ةفرعمو لامعتمالا ةرثكل ةزمهللا فذ نأ عنّي الو ؛ فلألا مولصول : لاق

 .« للا مو © هللا 'م : مهرف نم رثكأي اهيف كلذ سبلو « مضوملا

 )١( ماهفتسالا : رابختسالا .

 - 7مخ4-



 ةعبرأ ىلع ناك ام عمج باب انه (؟)
 (١فلأ وأ ءاي وأ واو هثلأثو «فرحأ

 «دحاولا يف اكرحتمو , 'لصألاب اقحلم وأ 6 الصأ كلذ نم ناك اهف

 دحاولا يف اكرحتم ناكو ًالصأ ناك ايف كلوق كلذو . عمجلا يف رهظي هنإف
 تعمج اذإ (دياصأ)و ظ ” و تعمح اذإ (دواسأ)

 . ؟؟9- ؟9م؟ رظناو . روس (0)

 يمالسإ رعاش وهو « الكمر ْ بهذألا لاق.ةمضملا ةمحلا : دوسألا 0(
 ( ليوط ) ل
 6 واسألا ”ءامد دارج ىلع اوفاست ةيفخا و "تفال "ىرعف كو

 محجمم يفو د : هلوقب ) ا قالون ط ) ةنازخلا يف يدادغملا هدححرسش دقو

 .ييهر نميلا ةسسبج يف ضرأ ىرشلا : يءمصألا لاق : [ يركبال ] مجعتسا ام

 قيرط ىرشلاو : حاحصلا بحاص لاقو ... ... تدبلا اذه دشنأ و 4«ةدسام

 بحاص لاق « ءافلا رسك و ةمحمملا ءاخلا حافب ةيفخو دس" الا ةريثك ىمْلس يف

 . ناتدسأم امهو « ( ةيللحت هوسأ ) مهرقك ( ةئفخ دوسأ ) مهرق : حاحصلا
 اذك « ”ةسكارع دس'ألا اهذخنت ةفالم ةضلغ" مسا ةيفخ : مجءملا بحاص لاقو

 ع نيتلمهملا ءارلا نوكسو ءاحلا حتفب درحو . تيبلا اذه دشنأو 2 ليلخلا لاق

 ل المهام



 7 ينا يشاخاو لك تلعج دقو ؛ '"( دّيضأ)

 : لّودجت يف كلوقذ «دئاز وهو د حاولا يف اكرحتم ناك اماامأ
 م م 3 ضد 76

 : ريدع قو « روواسق : روسق ىفو « لوادج

 :ءامدو . اضيأ حرف باب نم بضغىنءعو «دصق ىنعب برض بابزي درح ردصمب

 ىلع ( هوْسأ ) عمج امإ وهو « دواسألا مد مهنم لك يقس' يأ (اوقاست ) لوعفم
 عصتمل افصو ناك ولو « هل مسا وهو «داوسا هيفو تأندحلا نم مظعلا وهو لّمْفأ

 « محلا عمج نوكيف دّسأ مج وهو ”مضلاب دوُسأ عمج امإو ؟ مضلاب لسف' ىلع

 . « مبماصخأ نعو مهنع ةرابع وهو « ناعم ثلا دواسألاب دارملاو
 ”ناكم « حول ىلع تقاست »و هضو « (م؟ث]؟) بضتقملا دهاوش نم ثتيبلاو

 . شطملا : حوللاو . 1 ردارح ىلع اوفاتو

 يفو . ( سوماقلا ) دسألاو « ارسك هسأر عفارو « كلكا : دّصألا (١)

 ةداع نم هقنع ىول“ اذإ ”ريعبلا دس : لاقي ه» : 47- */١( ينج نال فصنملا
 هنأك « دّسْصأ : ربككتمال ىللمق هنمو . دّمْصَأ وهو « دسصلا : ردصملاو . هب

 . ةحفصلا هذه يف ثلاثلا شماهلا رظناو . « ارت هقنع يواي

 : لوقت تنكف « لمف' وه ايفتكم اتمن نوكي نيح لّمفَأ عمج نأل (:)

 « رلمحأو ءارمح : لوقت 2« هشنؤم كلذكو . ( دْيص'هلصأو ) ديصوو « دوس“
 . 709/7 بضتقملا رظنا . رفصأو ءارفصو

 دهاوش نم وهر < قدزرفلا لاق . ( ةرّوكسقلاك ) دسألا : رولسقلا (ع)
 (براقتم) : (11/9) هيوببس

 دصألا روكستقلل 2 واسقأ رسوءرلا ربامص تارداه ىلإ

 « لوقلا يف عسّنتو رخفت تاعامج تارداهلاب دارأو » : يرمتنشلا لاق

 .«"لذت الو داقنت ال يأ « سوءرلا باعص : هلوقو . ردهت يتلا لوحفلاب اههّتشف

 . ةحفصلا هذه يف لوألا شماحلا عجار ؛ ًاربك هسأر عفارلا : ديصألاو

 - عم



)١١ 

 رب اع

 «لواقُم :لاقم ىف كلوقق «دحاولا يف نكاس وهو ًالصأ ناكام امأو

 (ديرزي )تعمج نإو.عيبلا نم هنآل عيابم : عابم يفو ؛ لوقلا نم هنآل

 (ليوط) '"' :قدزرفلالاق . دياز : تلق لجر مسا

 اهموقي_ريرج ىلو م الو ريرج 2 نكي مل مواقم ماوقل نإو

© 

 زمهت كنإؤ«نكاس دئاز نيل فرح ةئلاثو « ةعبرأ ىلع امسا تعمج نإف
 «زئاجع:زوجع يفو؛لئاسر:ةلاسر يف كلوق كلذو . عمجلا يف فرحلا كلذ
 . فئاحص : ةفيحص ىفو

 بناجىلإ تعقو اماف ء ال لصأ ال فردحألا هذه نآل كلذ تلعف اًمِإو
 تلدبأ « ' عضوم يف ةكرحلا اهتلخد الو « ' ةكرحتم نكت لو فلأ

 )١( بارتلا : ريثملا .
 ٠١ ص شماه يف ريبكلا يطبقنشلا كلذ ىلع هنن دقو « لطخألا لب (؟)

 حدي لطخألل ةديصق نم تيبلاو .هدبس نبال صصخملا نم رع عبارلا رجلا نم

 .١؟"صيف دهاشلاو«اهدعمب امو ١؟ ١ ص هناويد يف اهدحت ©« ناورم نب رشب اهبف
 .واو١٠/190 شيعب نبا رظنار

 ءاسبلاو واولا ) فرحألا هذه نكت لو : يأ < ةكرحتم نكت مو » (؟)

 .:رحتم ( فلآلاو

 . لبق نم ةكرحلا امتلخد الو يأ (؛)

 - ؟ملإاب



 « ' ةزمهلا اهتمزاف « نينكاسلا ءاقتلال كرت 6 تكرحت مث« ''' اهلبقال
 0 هللا

 ءاش نإ هعضوم يف هنيبنس امل (ةاضق) تمزل 5

 امإف ؛ ةكرحتم لصألا يف اهنآل ؛ اعاب زمه زوجي الف (ةشيعم) امأف

 ::بابلا دنس قلل ترك ذا ها كاك امل ]

 قارا دهان ويم طلخ ةلاثث# دق (شئاعم) أرق نم ةءارق اماف
 نارقلا يق هوو ةييزعلا لع ل يأ نب عفأت ىلإ ةبوسنم

 ' اهيلع فق ودق فورح

 أمئإو ؛ طلغ وه اممإ 2(بت انعم ) ةبيصم عج يف لاق نم لوق كلذكو
 :ةنشأ 0 7 ل ا ةييضعا بروواصم ) عمجلا

 )١( لئامف فلأ ) اهلبق يتلا فلألاك انلأ تلدبأ يأ ( .

 صوصن نم عباسلا صنلا مجار . ةزمه تراص فلألا تكرحم اذإ (؟)

 . ( اذه انباتك ىف ؟٠0"-»١١ ص ) فصنلا

 فلأ ابلبقو «ًاواو وأ ءاب تناك اذإ ا اهوا بضتقملا (")

 :كلوق كلذر. اهلمق نيتللا فلألاو ةحتفلل ةحتفلل ةزمه بلقنت اهنأ «فترط يهو ةدئاز

 : « ملعاف ءازَغو « ىف ا ءاحقم اذه

 ريسفت يف دلال يطرقلا رظناو .ةيلع ةعلطأ : هننذ ىلع ًانالق افقو (4)

 . ٠١( فارعألا) « شياعم اهبف كل انلءجو » : ىلاعت هلوق

 (بئاصم )ب رعلا تلاق دفوو» : ملا فصنا ايف ينج نبا لوقي (ه)

 نيح اهرزمبف « ةلعقأ 0 ةييصم نأ اومهوت مهنأكو ٠.٠.٠ طلغ وهو ؛ اوزمهبف

 تئاضأ نا ةلمتفم" : ةسصم أامنإو . نب اقس : ةنيفس عمج اوزمحه اك )ع اهوعمح

 - مخه



 داصلا ترسكناف«داصلا ىلع واولا ةكرمح ا'وقلأف © ةب وصمم“ ابلصأو < ”بيصداح

 ايف اذه ريسفت انيتك دقو « ابلبق ةركلل هاي تلدبأف ( ةنكاس واو اهدعبو

 «(ب راصم )لوقب برعلا رثكأو .[ فصاملا صوصن نم سداسلا صنلا ] ىضم

 . « يفبقي امو سايقلا ىلع اهب ءيجيف

 ةزمهلانأ ىلإ بهذي جاجزلا قاحسإ وبأ ناكو » : 817/٠١ شيمب نبا لوقيو

 حاشرو يف اهبلق دح ىلع (ب واصم) يف ةروكملا واولا نع ةبلقنم (بئاصم) يف
 تناك اذإ ةزمه ريصت ال ةروسكملا واولا نأل ؛ فءض نم كفني الو . حاشإو
 م

 . « الوأ تناك اذإ اهسف كلذ زاح امنإو « اونشح

 )١١( وحنلا يفصوصن 5 0



 نزو ىلع عمجلا نم ناك ام باب اذه (")
 '١( هنيع تلتعا امم لاّمف'أو لّمف'

 حصت نأ هيف دوجألا نإف واولا تاوذ نم اذه نم ناك ام نأ ملعا

 - دبش : دهاش عمج يف لاق نم لوق ىلع - كلوق كلذو . رهظتو واولا
 . بابلا اذهعيمج كلذكو .لوق :لئاقو « ماوص : مئاص يف

 امب اهيبشت نكلو « هجولاب سيلو ؛ ءاي واولا بلقت نأ زوجي دقو
 هريغ حلصي ال '"'  تع : تاع عمج يف لوقت كنأ كلذو . همال تلتعا
 ادبي هبيبشت زاج «فّرطلا نم برقي بابلا اذه ناك املف . ًاعمج ناك اذإ

 .الو-له01)

 ترزو ىلع ريسكت عمج هنأل ءاب ةريخآلا واولا تلدبأف « ”وولتع' هلصأ )١(

 واولا ىتيسو ءايلا عم اهعاتجال ءاي واولا تبلق' مث «( يوتع' ) راصف“لوعف'
 «("يثتع') راصف « ةماكلا مال ءاملا يف واولا نم ةلدمملا ءاملا تمغدأو « نوككسلاب

 . "يمتع" راصف « ءاملا حصتل ءاتلا ترسكو

 - مو.



 ساو )١١(

 ف هجولاو . لمق : لئاقو ميص : متاص يف لوقتف « فرط وه يذلا

 اهدعابتل « كلذالإ 'رْجَي لو ؛ واولا ترهظ ( لامك ) ىلع هتينب نإف
 اذه: ""' لاوق وب لئاقوت# ماوصضو هئاض: كلوق كلؤزو:ب هقرللا نم
 نم دايت اذإ هتحص يف هّلْبَق يذلا عمجلا يف كل تركذ ام وحنك

 رعاش وهو « ةرداحلا لرقب ( م8 ر فصنملا يف ينج نبا دهشتسا 01(

 ( لماك ر : يلهاج
 مسج" طاهر ت تتح هت ”زيلازلا يلعن ل رهف

 . ( اعاوح' ) ديرب : ينج نبا لاق

 لال هرشن 5 ) يراسدتألا نبال تايلضفملا حرش يف ”يرر» تيملاو

 .سايقلا ىلع ( عوج“ ) ظفلب < 10 ص < ( ١45١ دروفسكأ * 01. ]. تملا

 ( هجاضنإ يف لامي" مل يذلا : محللا نم ضارمُملا )

 : مهو وهو < ذاش فرح ءاج دقو ٠ : ه5 فصللا يف ينج نبا لوقي (؟)

 مبم.» يف يأ « « ةباوصأ يف ٠ : نودبرب ©« هموق ةباتصأ يف لنرالفد

 .نسكمتو خاس دق مهبف هقأرع نأك «لزن اذإ بوصي باص نم وهو ؛ مهصلاخو

 « واولا لقثل ءاسلا ىلإ واولا نم همف برره' امم اذه نكلو « مصحصتلا همابقو

 : ةمرلا يذل.يبارعألا نبا دشنأو . ةعط.ة ةتلعب كلذ سيلو

 - ( ليوط )

 4١؟ -



 .  فراطلا

 لع هنلاس ولك ب انيغ قيانلاو نانا جيلا حقدناك اننامآف

 . كلذ الإ نوكي ال « عاب و «عّيب موق :لوقت . لصألا

 نآل « بلقلا زجي ل (لّعف ) ىلع واولا نم ادحاو تينب نإ كلذكو
 : كلوق وحن ء دحاولا يف تابثلا اواو تناكف همال تلتعا اهف هجولا

 اهئالس الإ اندنلا "قءرأ امن رراذشم' ' ةّثئبا 'ةّم انتر ط الأ

 هل نأ يكتح'و «ذاش وهو . ءابلاب اذكه رْمَملا وبأ هينّدّشنَأ : لاقو

 8 سامقلا نم بجو

 نراكم ( ةظقْيأ ) ظفلب نككلو ٠١5/9 هدبس نبال صصخملا يف تيبلاو

 ةياورو . ينح نبأ ةياورب ( ديالا ) شيعب نبال لصفملا حرش يف وهو . (ف'رأ)

 : ( محم ص ) ناودلا

 ايمالب الإ ”عوطتتلا كفن“ انف يتدحص' مان دقو "يم 'تلّيعت الأ

 . ةياورلا ءذه ىلع هنف دهاش الو

 سوواط عمج ثإ ( ١١5 ص ) قياسلا بالا يف هلوق ىلإ دربملا ريشي )١(
 سيواوط يف فلألا دعب يتلا واولا زمهت ال6 عميايبو سيواوط الإ نانوككي ال عاّمبو

 ءاضقأ باب يف نوي ال امك «فرطلا نم امهدعبل عييايب يف فلألا دعب يتلا ءايلاو

 07/٠ فصنملا رظناو . ( فلأ دعب ءايلاو واولا ف'رطتل ) زمهلا الإ ءانقسأو

 .(4-١س)4؛ه- ( رطس رخآ)

 مس 108 7 دع



 دحاولاق . 0 اريبك ع ارتغو# لخو زع هللا ناقاا وتع وع ادع

 اكل لسوف للورق كل ووت# همر نال ادهم نازل فاك ألا
 كلل نوكاال ءلت لد لير : لوقت

 )١( ناقرفلا ١, .

 "همها



 نم لّمف "ىلع ناك ام عمج باب اذه (4)
 ٠ نانيع ايه نيتللا واولاو ءايلا تاوذ

 وحن « لتعملا ريغ يف كلذ نوكي ناك ذإ « (لاعفأ ) هيف ددعلا ىنداف
 : كلاوق وحنف وأولا نم ناك ١ ماماف . دانزأو دنأزو «خارفأو خرف

 :تناكاهو : تاوثأآو بوث و:+ ضاوحأو ضاوخو «تاوضآو ٍتوض

 . دايقأو ديق و « تايباأو تّيِباو « خايشأو خْيشف ءايلا نم

© 

 . ددعلا ىندأ نم تجرخ دقف ( ةرشعلا ىلإ ةثالثلا ١) تزواج اذإف

 ضاوحو«بايثرو باوث : كلوق كلذو.لاعف هبابف واولا نم ناك اف

 ىفدأ يف هباب نإف «لْمف“ ىلع لتمملا ريغ نم ناك ام امأ ه. +٠2 - ؟علإ١ (1)
 سلفر 2« بئلكأو بلك : كلوق كلذو « لّمْفَأ ىلع عمحجي' نأ ددملا
 : كلوق كلذو « لومف' وأ لاعف ىلإ جرخ ريثكلا ىلإ تزراح نإف . سُلْفَأو

 بضتقملا ) « بابلا وه اذبف . سولفأو « خورف'و « خارفو 4 بامك و < بالك
,]56 ) . 

 . ةرشعلا ىلإ ةثالثلا نم ددعلا ىندأو

 ل امله



 اهنآلو ءاهلبق ام ةرسكل ءاي هيف واولا بلقنت * طايسو طاوسو «ضايحو
 عمجلا يف ترهظ ةكرحتم دحاولا يف تناك نإف . ةنكاس دحاولا يف تناك

 ””ةلف و6 اهو لاوطرو لك ول كلو وك

 كونك ١ ةؤعلا ىندأت زواج اذإ هيف لوقت كنإف ءارلا نم ناك ام امأ

 :كلوق كلذو « حيحصلا نم (لكو ) تاريوتخت (لاعف )و (لوعف ) نأل

 وحن «دحاولا ءيشلا يف اعم نانوكبو أ سولف و سهو ؛بوعكو بْمك
 ةيهارك لاعفب واولا تدبتسا اهاف . خورف و خارفرو «بوعك و باعك,

 : كلوق كلذو ؟ اسيتلي الثل لوعُفب هايلا تّصخ « " واولا عم نيتمضلا

 (لاوط )لكم يف واولا حيحصتو ( بايث) لثم يف هاي واولا بلق يف رظنا )١(
 (لاوط ) واو هيف تسلق“ تيب كانه ينج نبا دروأ دقو . 61١/١#-68+ فصخلا

 ( ليوط ) : وهو ًاذوذش ءام

 اهئلابط لاجرلا ءازعأ نأو ”ةكلذ_ ”ةءاقلا نأ يل نكست

 (ءادشأ) هبفر؛سايقلا ىلع (اهاوط) ظفلب )41/١( لماكلا يف يورع تدل
 نأو »:دحاو ريغ يندشنأو »:( ١-40 ص) لماكلا يف لاق . (ءازعأ) ناكم

 . دحاولا يف واولا كرحتل ... ... د.جلاب اذه سياو *« اهابط لاجرلا ءاكك

 (ليوط) ::يزاملا رقي نادوعسم قدقنأو

 ه) »؟ راحل كرلملا امم سو ”لايطإ ”ع'راذأو ”ناسح "ضب "هج وأ م

 ( لصألا : راجتلا )

 . لوعف“ ىلع نيعلا يواولا نم ًاللءف تعم ول «راولا عم نيتمضلا ةيهاركد(؟)

 موه



 : هوقو 4 توب واخت ( خويشأو خيش

 يف باوجلا نإذ ؟ لقآلا ددعلاف امهنيب لّصْفي مل مف :لئاق لاق نإف

 تايبأ:كلوقكلذو « ءاملا نم واولا ماعم ) ( لاعف أ) ف ناربظت امهنأ كلذ

 زاج«لصفأ ىلع هوحنو لّعف باب نم ناك ام عمجف رعاش جات>١نإو

 ,بلكأو بلك وحن ,'"' لف أل ةحصلا يف ناك لف باب نآل ؟ كلذ
 :لاق امك « هيلإ رطضا اذإ اذهل [ريظن ناكام كلذك و .بُعكأو بمعكو

 (زجر)
 («) ء ىثع د

 ابوثأ دييحا دق رشدع لك

 ر .(لُمفأ) هيف ةلقلا 'ممج نوكي نأ حيحصلا نم ( لف ) قدح )١(
 . 79414 ص يف لوألا شماهلا

 . ١458/9 هباتك نم ىتحال عضوم يف دربملاوع 86/5 هيودس هاور اذكه (؟)

 .(شيع) ناكم (رهد) ظفلب (مو[١) هباتك نم باس عضوم يف درمملا هدروأو

 رثكألاو ؟ حبحصلا نم ةلقلا عمجي < اهيشت باوُدثأ ىلع باونآ عمج هيف دهاشلاو

 اولا يف راولا ةمضل ًالاقثتسا « باوثأ ىلع ( ةلق عممج ) هعمج

 ىرت الأ » : لاق . ةزمه واولا بلقب ( 88/١ فصنملا ) ينزاملا هاور دقو

 .راؤنأو«باؤثثأو « رثؤ'دأ :اولاقف“ةزمهلا ىلإ اهنم اورف تّمضنا اذإ واولا نأ
 تتّمضنا اذإ واولا يف زمهاف .« ًابْوثأ تسيل دق رهد لككل » : زجارلا لاق

 ( ران عمج رؤنأو « راد مدح رودأ ) . « درتطم

 تةرم:ةزمه واولا بلقب (م07وعا/1/؟) بلعث سلاجم يف نيترم تيملا دريو
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 :لاق . كل تفصو ام ىلع دّيج نايعأو .نيعأو نيع كلذ لثمو

 ( ليوط) ظ
 ع مظنملا دارجلا نايعأك صالو ةضافم' "ىلع ودهغأ يننكلو

 لكل ظفلي ءدعبو لبق ىرخأ تايبأ عم ةرمو“ ( لاح لكل ) ظفلب هدحو ح
 « هدعبو لبق ىرخأ تاببأ عم ( ؛ا/- ) فصاملا يف ينج نبا هدروأو . ( رصع

 فورعم ىلإ ( بوث ) ناسللا يف بوفم تيبلاو . بلعث ةياور نع فالتخا مم
 « ةنازخلا شماه ىلع ) ىربكلا دهاوشلا حرمش يف ينمعلا هيسنو . نمحرلا دبعنأ

 . روث نب دممح وه لئاَق لاقيو : لاق مث 4 اضيأ هملإ ( 0١78/4 < قالوب ط
 .صنلا اذه ردص يف رم ايك « سابقلا ىلع نَّْمل ةلق عمج نايعأ (1)

 لوقي .147/؟ هبوبيس دهاوش نم وهو . 145/9 يف ًاضيأ دربملا هدروأ (؟)
 ةمض ]ةمضلا نآل < سايقلا وهو < ناعأ ىلع نيعلا هعمج ىف دهاشلا » : يرمتنشلا

 نيعأ مالكلا يف لمعتسملا نأ الإ ءواولا يف لقثتست ايك ءاملا يف لقثتست |[ لثءتفأ
 .اهسبالىلع تضيفأ اهنأك « ةغباسلا عردلا ةضافااو .حمحصلا يف لْعف< سابق ىلع
 د'رسسلا باراقتو ةقرازلاو ةّتقدلا ىف اهقلمح هّمشو .ةقاربلا ةلمقصلا : صالدلاو

 .6 عمّجو ضعب ىلإ هضمب مظن دارج نويعب

 سا 749



 اهدعب بصتني امو ءافلا باب اذه (6)

 '' هلبق ام ىلع اهب افوطعم نوكي امو

 ا "مرا , كمركأ م

 تيتأو«ًارمعف ًاديز تيأر : كلوق يف ءامسآلا نوكت اك «لوألا هيف لخدي

 . ةرصللاف ةفوكلا

 ىلع لوألا لمحف ؛ هيلع لمحي نأ زجي ل « يناثلا لوآلا فلاخ نإف
 ؛ينم ركتف ينيتأت ام:كلوق كلذو . (نأ) راضإب يناثلا بصتناف « هانعم
 . ينث دحتف كروزأ امو

 يناثلا نآل ؛ "ريغ ال عفرلا ناك ,ينث دحت امو «كروزأ ام : دارأ نإ
 . لوألا لع فوطعم

 ينثدحت ملالإ كرو أهو ؟ينثدح يكف كروز ام : دارأ نإو

 .ءكاهدكأل# )1١(

 وم -



 فالخ ىلع يناثلا نآل « بصنلا ناك - ينثدحت مل كترز اماك : ىنعم ىلع -
 نوكيف + هاو نقم نكت اجي قحأ ةوكوفا هبصن ليثمتو . لوألا
 دق تنك ذإ «(نأ ) ترمخأ مسالا ىلإ لوألاب تبهذ اماف . كنم ثيدح
 نكت م : ىنعملاف ؛ مسا هيف تلمع امو (نأ) نآل « مسا ىلع امس تفطع

 نينلاو نمآلا ئهو « بجاو نيغ تتناك اهلك كلذكو:. مازكإف. هزي
)١) 

 . 2 ماهفتسالاو

 : رعاشلا لاق اى « كّيطعاف ينرّزو « كمركاف ينتثا : رمألاف
 (زجر)

 اعنف اقع ئرس قانا

 ” امجيرتستف نابلس ىلإ
 له 9 2 م لا 3-

 اورتذت ال :١» لجو زع هلوقك « كم رك اف ينتات ال : لثم يبنلاو

 اركطت الون دو نغفل وقكاو 27 « باذعي كتحْسيِف ايذك هللا ىلع
 . ؟يّضغ ميلع ُلِحَيف هيف (0

 ه؟ص يف لوألا شمالا عجار . عقب ل يذلا وه لمفلا نم بجاولا ريغ )١(
 . اذه انياتك نم

 لرقي . يلجملا مجنلا يبأ ىلإ هبسن دقو « 491/١ هيوبيس دهاوش نم (؟)
 برض :قئعلاو . رمألا باوج ىلع ءافلا دعب ام بصن هيف دهاشلا و : يرمتنشلا
 . « كلملا دبع نبا ”ةايلع ا راوي .بايكتلا عمارلا  هيئقلاو ورعان

 )*( هط 51١,

 .ماهط (()

-9494- 



 مهفتسي لو «نايتإلا نع ماهفتسا هنآل ؟ كيطعأف ينيتأتأ : ماهفتسالاو

 قت ال ١ يلق ول . يناثلا لوألا فلاخ اذإ (نأ) راضإ نوكي امو
 اذإف .اديز برضتالو مقتال : تدرأ اذإ تمزجل ( ًاديز برضتف

 الإ نبكي م: هدد رض تمق نإ كنإف يأ ٠ أديز برضتف مقتال : تدرأ

 كلم 1 ىنعملا راصف « يبنلا ( 0 ١ ب "درت ل كنال ؛ بصنلا

 . ديزل برض كنم نوكيف مايق

 ىم هنإف ؟ كنم ارو نوكيأ . ىنعملا ع( ؟كم ركأف ينيتاتأ ) كلذو

 . مارك إ ينم ناك « كنم ناك



 ''' واولا باب اذه (5)

 هيف فطعي عضوم لك كلذكو «ءافلا ةلزنمب ريخلا يف واولانأ ملعا

 ييتأت تنأ : كلوق كلذو . هيف لخد امف لخديف ابلبق ام ىلع اهدعب ام

 بهذي لهو : كمركأو كتآ لو ءكيطعأو كروزأ انأو « ينمركتو

 بهذي نبأ :كلذكو . [عيمج امهنعتمهفتسا اذإ ؟ ورمع ةيجيو ديز

 يبنلا نال ؟ اربع ممشتو اديز نب رضتالو ؟ هللادبع قلطنيو ورمع

 . افي اهني
© 

 , نبللا برشتو كمّسلا لكات ال : كلوق كلذو . نيئيشلا نيب عملا وهو
 لاح لع امهم دحاو لك نع هاهن نإف . نيذه نيب عم كنم نوكي ال يأ

 ىلع كمسلا لكات ال : دارأ هنأل ؛ نبللا برشتو كمسلا _لكات ال :لاق

 . الدعم (1)

 هد ما



 كنم نكي ال : لوألا هجولا يف هليثمتف . لاح ىلع نبللا برشت الو «لاح

 . نيللا برشت نأو كمسلل ”لكأ

 ىنعمال . ''' (كنع نيِجعَي و ءيش ىنَعَسي ال) لوقلا اذه ىلعو

 ءايشألا نأو« هعست ال اهلك ءايشألا نأ ربخي سيل هنآل « ( زجعي ) يف عفرلل

 ( لماك ) : لاق اك « هنع رجعت ال ابلك

 "'يظع_ َتلعف اذإ .كيلع راع هّلثم قاتو قلخ نع ةنثال

 نع زجعيو ءيش يننكمي ال : ءانئههو . 0/١ هيوسبس ةلثمأ نم اذه )١(

 . كناكمإ يف نوكي نأ

 نم تملا ىنوهو ؛« : ( 0؟17/# قالوب ط ( ةنازخلا يف يدادغملا لوقي (؟)

 لاق و. [ ؛4 ةرقبلا ] ءكسفنأ نأودنتو ربلاب سانلا نورمأتأ » : ىلاعت هلوق

 , « هنع يدهن ام نابتإ بةنحت ىف:لق تين ةرذأ اذه : يمتاحلا

 سيل هنكلو « لطخألا ىلإ هبسن دقو ؛ 154/١ هيوبيس دهاوش نم تيبلاو
 تيبلاو ١» : 711-518 يدادغبلا لوقي . هلئاق يف فلثتخا دقو . هناويد يف
 ةدمصق نم هنأ روهثملاو ... ... هئاق يف فلتخا هنمو « دئاصق ةدع يف دجو

 : اهعلطمو اهتّمرب ةديصقلا دروأ مث «  يلّوثدلا دوسآلا يبأل

 ”'هوصخو هل ”ءادعأ 'رقلاف هّبعس اولاني ل ذإ ىتفلا اودسح

 «© راع وه : يأ « فوذحم أدتبم ربخ يناثلا رطشلا لوأ يف (راع) و

 . ( 5112 يدادقبلا ) اذإ بارج ليلد ةلملا هذهو ؛ هتفص ( مظع )و

 د ا -- “١#



 :هانعمنأل  ًاديجناك (كنع نجعيف ءيش ينعسي ال ) ءافلاب تلق ولو
 ليتك اذه. كنع !زجاع ينعسي الو « كنع زجعي الإ ءيش ينعسي ال
 امو « ينثّدحت ملالإ : يأ ( ينتّدحتف ينيتأتام ) يفكل تلق اك« اذه
 . ًاثدحم يئبتأت

 يف ناكاك ( نأ ) راضإ ىلع اهبصن و . نيديشلا نيب عملا واولا ىنعفف
 يفْرز) كلوق نأ ىرت الأ . ءافلا هيف بصنت عضوم لك يف بصنتو « ءافلا

 شالا كارا ىلوتد نما ةرايووت# ةراز كتم نكست هوهتاتإت اك روذأو
 : ايببلع اينراج رمآلا نوكيبوح (كورألَو قو ) لاقل قالا ف

 : رعاشلا لوق وهو « نييرض للع تيبلا اذه نودشني نوبوحنلاو

 (ليوط)
 .ء 5 ١١(

 مئاس ماسيو تانابل ىّضقت هتياوث واوث .لؤحت يفناكدقل

 .تاجاحلا : تانابللا.يوثي ىوث ردصم“ةماقإلا :ءاوثلا . ماعلا : لوحلا )١(

 يوربو . هناويد يف ةعساتلا ةديصقلا تاببأ يناث وهو « ىشعألل تببلاو

 . اههنم لك يف هجولا دربملا نسيبسو 2« بصنلاو معفرلاب ( مآسي ) نويوحنلا

 لدب ىلع ًادهاش ( 817/١ ) هباتك نم قباس عضوم ىف تيبلا دربملا دروأ دقو

 نبال ينفملا اذه يف رظناو . ( لوح ) نم لاا لدب ( ءاوث ) نأ ذإ « لاّشالا
 . ( ه50 ص ىشمد ط - 5.5 ص ةرهاقلا ط ) ماشه

 دل و سس



 نوكي الف « ( ىّضَقت ) وهو لعف ىلع هَفَطَع هنآل ( ماسي ) عفريف
 نال ؛ ( مئاس ماسيو ) لاق ( تانابل يطقت )لاق نمو . " اعفرالإ
 يرجيل ( 'نأ ) رضاف « العف هيلع فطعت نأ 'زَحي لف « مسا ( يضقت )
 : يأ« مئاس ماسي نأو تنابل يّضقت : راصف « ردصمللا ىلع ردصملا
 . مثاس ةمآسو

 ا . خي ه١ ع« 00 شا 1 عه < 5 ب ا

 مفوفشلا سبل نم ىلإ بحأ ىنيع رقتو قءابع سبلل

 لوق نع ليلخلا تلأسبو » : لاق . 45/١ هيوسسس هاور اذكه )١(

 مالكلا لوأ نرأل ؛ هريغ هيف فرعأ ال : لاقو هعفرف « ( تببلا ) : ىشعألا

 « مئاس 'مأسو ”تانابل ىّضقت' لاوح يفق : لاق هنأك « بجاو وهو ربخ
 . « هانعم اذه

 « اهيف ًارمضم لوألا رطشلا يف ( ناك ) مما نوكي ( مأسي ) عفر ىلعو
 ... لوح يف رمآلا ناك دقل : ريدقتلاو

 نرايفس يبأ نب ةيواعم جوز « ةيبلكلا لّدْنحِب تنب نوُسُدَمل تيبلا (؟)

 دربو .( هوع_هوكإ» ىالوب ْط ( ةنازخلا ِق يدادغدلا اهدروأ دقو 6 ءارحصلا

 - يدادغبلالوقي اذه يفو « ( سبلل ) ناكم ( سبّدلو ) ظفلب ةنازخلا يف تيبلا

5 00 



 ُ يبيع 7 ثأَف . يأ

 ) رفاو ( : هلوق امأف

 " ةاخإلاو ةدوما مكنيبو ينيب نوكتو م راج كأ 0

 دارأ ولو ؟ ينم اذهنوكو « مكنم اذهنوك عمتجي ملأ : دارأ هنإف

 ةياورلا فالخ وهو“ نسمالي ( سدلل )وحنلا بتك بلاغ يف د : ( هس صر ح
 . ( قالوب ط ) 581/# ةنازخلا (ضيأ رظناو . « ةحيحصلا

 دهاشلا »: هلوقب يرمتنشلا هحرش دقو . 457/١ هيوبيس دهاوش نم تدبلاو

 ( رقت ) و مسا هنأل < سبللا ىلع فطعبل ( "نأ ) رامخإب ( رقت ) بصن هبف
 امو ( "نأ ) ةنأل « ( نأ ) رامضإ ىلع لمدف « هيلع هفطع نككمي ملف  لعف

 . ( بحأ )وهو ًادماو |ههنع ربخلا لعجو < مسا ىلع امما فطعف « مسا اهدعب
 فوفشلا سبل نم "ىلإ بحأ شبعلا ءافصو نيعلا ةأرق“ مم ةءابع سبلل : ىنءملاو

 بايث : فوفشلاو . فوصلا ةّنسدَ : ةءابعلاو . شبعلا دكنو نيعلا ةنخسس عم
 .« فش اهدحاو « ندبلا فصت قاقر

 )١( هيوبيس دهاوش نم تيبلا ١/ » 450ةئيطحلا ىلإ هبسنو .

 ىلع ( "نأ )ر راضضإب ( نوكتو ) بصن هيف دهاشلا » : يرمتنشلا لوقب
 ينب نوكتو مراج "نوكأ نأ عقي ملأ : ريدقتلاو . لوألا يف مسالا ل روأت

 « هاوفح دق اوناكو « ردب نب ناق رْيزلا لآل اذه لوقي ؟ ةّدوملا مكتبيو

 . « متاحهو مبنع لقتناف

 (؟١) وحلا يف صوصن 0



 ًملعيو مكنم اودهاج نيذلا هللا ملعي اَملو » : نيبجو ىلع أرقت ةيآلاو

 . كل تركذ ام ىلع « ''' « نيرباصلا

 ىلع ًافطع مزجلاب « نيرباصلا معيو » : ميضعب اهأرق . ١؛؟ نارمع لآ )١(

 . 75١/6 يبطرقلا رظنا ؛ ىلوألا ( ملعب )

 هم بح



 ١١( وأ باب اذه )0(

 يف كلذ ناك اك « اهلبق ام لع اهدعب ام يرجتف « فطعلل نوكت يهو
 . ًارمع وأ ًاديز تبرض : تلق اذإ مسالا

 قو: قوكم نأ الر < ققملا ناك اذإ ١ ذأ )افقد (رهظم نوكمو
 . فطعلا لع« رع مركت وأ ًاديز برضت تنأ : كلوق كلذو .نوكي

 وأ مهنولتاقت ديدش سأب يلوأ .موق ىلإ نوعدتس ٠ : لجو نع هللا لاقو
 و

 3 اذه نوكيوأ اذه نوكي يأ « وطلب

 وأ كنمّرْلأَل : كلوقف ( نأ ) راضإب هيفبصنت يذلا عضوملا امأف
 . ينيضقت ىتحو « ينيضقت نأ الإ : يأ « ينيضقت

 ءاوماسي نأ الإ: ىنعم ىلع “ اوماسي وأ مهواتاقت 3 يِتأ فحصم فو

 . اوماسي ىتحو

 )1١( .؟ؤ-؟ه/9؟ )١( حتفلا 1١ .

 تح موال ص



 (قيوطا : سيقلا ؤرمالاقو

 ل فيت راناكلما لوا . اي كيمست الاإ لق

 5 معلا اورناو
 "ا : وأ ان تونك موق ةانق ترم اذإ تنك و

 )١( ص ) هلبقو 255 ص هناويد يف 00 ( :

 هتود باراللا ىأر ال يبحاص ىكب

 ارّصنقب ناقحال اًننأ تنقيأو

 ةخسن نم 6١ص لفسأ يف تبثم وهو «تيبلا اذه حرش يف يرمتنشلا لوقب

 يبا رم دف ناكر: ”يرتكتعتلا قيقا نيزونرتخ وه اذه هيعاسا» انا يذلا
 ةئيمق نب ورمح هل اوركذف « رعاش مهيف له مهأسف < رصبق ىلإ هريس يف ركشي
 « سبقلا ٌررما هيحصتساف « هبجعأو هدشنأف « ءدشنتسا مث هاعدف « يركشيلا
 دالبب انلصتاو برعلا دالب انزواجو ىنبحص امل : لوقف . هتمحص ىلإ هباجأف

 . ىكيف هدالب نإ نها رفق نا تسال أ ةئممق نب ورمع نقبأو « مورلا

 . « مجعلاو برملا دالد نيب ام : بردلاو

 رظنار . 4807/١ هيوبيس دهاوش نم وهو . حضاو هانممت دهاشلا تسبلا امأ

 . ( 5.0و/ج قالوب ط ) ةنازخلا

 بصن هيف دهاشلا » : يرمتنشلا لوقب . 498/١ هبومبس هب دهشتسا )١(
 اذهو . 'تلنّسل : تزمن ىنعمو . ( مقتست نأ الإ ) ىنعم ىلع ( مقتةست )
 ساي

 .« اوممقتس ىدح مونمملت تيفو موق بذاج 'ىلع دتشا ادإ : ىنعملاو 5 لثم

 0 للا



 نم دحاأو كتف نوكأ : ىنعملاف ؟ ىتف ايموقت وأ سالجتأ :لاقيو

 ؟ نيرمألا

 لاق اك وصل قيما الإ طيح وز انلك لح لوقو
 وأ مكدوعفني وأ نوعذدت ذإ منوعمسي له - ”لجو نع هللأ

 ا

 بصتنلاف ( نأ الإ ) و ( ىتح )هيف حلصت عضوم لك نأ اذه ةلمجن

 يف لمعتسم هليق ام ىلع فطعلاو . ىنعملا ذه تردرأ اذإ زئاج هيف
 . عض وملك

 . ال" _ الا ءارعشلا(١)

 6 ىلا



 نم باب اذه )0(

 ةعراضملالاعفألا ىلع عقت يهو . ردصملا ةلزنمب لعفلاو ( نأ ) نأ ملعا
 «لاحلايف عقيال امال ١ لاح لعفلا عم عقت الو .اهتالص يهو , اهبصنتف

 . لبقتسي ا1 نكلو

 ا ينءاجاو ( تمق نأ ينرس ) وحن يضالا ىلع تعقو نإف

 تبهو نأ ةنمؤم ةأرماو» : لجو ٌرع هللا لاق . دمج نآك « ( تجرخ

 نييك

 . ىضم اهف اذه ناك نآل:يأء ٠ يبلل اهسفن

 . هيف تنأ ال لاحلا نآل «لاحلا دلي ال هلك اذهف

 عقي ١1 تناك اذإ قحلت اممِإ ؛ لعف لك دعي قحلت ال هذه نأ ملعاو

 سوس ع )١1(

 يهر © طرشلا ىلع « تبهو "نإ ه :مامإلا فحصملا يفو . ه٠ بازحألا (؟)
 .( 7١5/١4 يبطرقلا ) روبحلا ةءارق

 اس خأؤ هد



 0 ٠

 ناوحرأ# كلوق كلذو . تباث نيقيلا نآل ؛ انيقي ال اعقوت نوكي امدعب

 نأ ىشخن ٠ : لجو "زع لاق اك « ىتف اي بهذت نأ فاخأو « ىتفاي موقت

 نبق « ةرئاد انيصت

 يف تباث ءيش * اذ_ه نأل ' زجي 0( ىتفاي موقت نأ معأ ) تلق ولو

 . ىتفاي موقت 5 كن أ ملعأ : وحن « ةليقثلا ( نأ ) ١) عضاوم نم اذبف . كماع

 0 ا كنأ 0 ا

 د ا نونظي 00 ١
 اهب ديرأ اذإ اهنأ الإ . ”رخآلا د

 ليقثتلاو . ًاعيمج نارمألا زاج كشلا اهب ديرأ نإف . ةلقثم الإ نكت ل معلا
 . ملعلا يف ىرخألا تابثك نظلا يف هتابثل « ًالاعتسا رثكأ كشلا يف

 ""'ةفرعملا تباث ريغ عقوتم هنإف ةفيفلا هيف زوجي يذلا هجولا امأف

 )١( هزل ةدئاملا .

 . 45 ةرقبلا (؟)

 نظ ىلع لدي ناك اذإ "نظ لعفلاف . معلا ىلع يأ : رخآلا هولا ىلع ()
 (ملع) لعفلا مم لمعتست اك ةليقثلا "نأ هعم لمعتست تبث

 ةفاخو يشعت ةلزنب اذ م ناك « نظ عم ةفيفخلا نأ تلمعتسا اذإ (؛)

 . ( تحت نم خ س “ 41/١ هيوميس )

 -جرورد



 . "'« ةرقراف اهب َلَمْفِي نأ نظت ٠ : لجو رع هللا لاق
 اننا هاشم وقوي "1 وزع اهني نأ نط نإدانانأو

 : لاق هارت الأ « تباث ملع هنأ الإ ؟ اذ هيف بلغألا ؛ مق وتم ءيش وه امنإف
 . اونقيأ :ناكا1 " « اهوعقاوم مهنأ اونظف »

© 

 : ةليقثلا ( نأ ) ب ديرت نأ زاج ( نأ ) ىلع تلخد اذإ (ال) نأ ماعاو
 . ةفيفألا ديرت نأو

 الإ ليقثتلا اهنم فذحي ال هنآل « اهدعب ام تعفر ةليقُدلا تدرأنإف
 ةليقثلاو ةفيفخلا عقت امنإو . نأو نإ باب يف كل نيبي اذهو . راضإلا عم

 :ضوعلاو .ضّوعب تأت نأ الإ راضإلا زوجي الو «لاعفألا نم اهلبق ام ىلع

 .لاعفألا قحلي ام كلذ وحن وأ «فوس وأ ؛ نيسلا وأ ءال

 «ةفيفخلا البق يتلا (نأ) ب ديرت نأ زوجي هنإف اهدحو (ال) امأف

 : لوقت . هيف لومعملاو لماعلا نبب لصفت ال (ال) نأل , اهدعب ام بصنتو

 ؛رقاوف عملاو«رهظلا راقف رسكت يتلا ةيهادلا :ةرقافلاو . ؟6 ةمامقلا )١(

 ( ليوط ) : دبل لاق
 رقاوفلا اهلإ يوأت ”ةرفافو ”مللاؤم' راجال راجلا ناوه 'نإو

 ( ٠٠١ ص « ديسل ناويد حرش (

 . 7٠ ةرقللا (؟)

 . ه8 فهكلا 69

 سو



 .دعاقو مئاق .لجرب تررم :لوقت ايك« ٍدعاق الورمئاق ال لجرب تررم

 : لاق اك « ىتف اي موقت الأ نظأو« ىتف اي بهذت آلآ فاخأ :كلوق كلذو
 ا ودع مقل "10 انا نأ الإ

 هللا لاق . كل تفصو اك ةليقثلاو ةفيفخلا نوكت اهبايو تننظ ىفو

 ؛؟ « نوكتالأ 2و ,'ةنق نوكت الأ اويهضو# : لجو رع

 ميلا يوري اا تورو دمأ 3: ةالزكو لت وكت لاا ل ترف

 ؛نوملعي ىنعم يف ( نوري ال )“ الوق مهيلإ عجري ال هثأ : يأ« '”ءالوق

 نأ تماع : لوقت . ةلقثلا الإ اهلبق توكي الف فوسو نيسلا امأف

 ملع» نا 10 قرير وع ناو ةومتس نأ كانو ودرج

 اك لمعلا نم ىّمْلَت نأ نوح الو" © ىضارم كنم نوكيس نأ

 . كل تفصو

 ؛(ال) ىنعم ىلع ناقحلي ال (هنأل «فوسو نيسلا ىف" كلذ زوجياالو

 )١( ال 'نأ ) بضتقملا يفو . مامإلا فحصملا يف اذكه : ("الأ) ( .

 . 59 ةرقملا (؟)

 وبأ أرقو . ( نرركت) بصنب مامإلا فحصملا يف اذكه . ١* ةدئاملا (»)

 . ( ؟1ا//5 يبطرقلا ) مفرلاب يئاسكلاو ةزمخو ورع

 . مع هط (4()

 . ٠١ لّمازملا (ه)

 . لمعلا نع ءاغلإلا زوجي ال يأ (5)
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 آلأ باتكلا لهأ عي الثل » : لاق .لصفلا رّدق ىلع (ال) دعب مالكلا اف
 «ةدئاز (ال) نآل :كلذ الإ نوكي الو «ةبوصنم (معي) ف . '''«نوردقي
 مهنأ : وهامنإ « نوردقيالأ* : هلوقو . ( عي نآل) وه امنإو

 ا. نوردقي ال مبنأ » : فحاصملا ضعب يف يهو ؛ نوردقيال

 .,4 ديدحلا (9)

 «(م/١ هيوبيس ) « نوردقي ال مهنأ : ”يَدَأ فحصم يف اهنأ اومعزو » (؟)

 ١٠١(. س

 مسوغ



 ١١ ىئح باب اذه (ه)

 نم ( ىتح ) نآل كلذو « ( نأ ) راضإب اهدعي بصني لعفلا نأ ملعا
 تلخدو « دز ىتح موقلا تبرض :لوقت . اهل ةضفاخلا ءامسألا لماوع

 ابنم_قبأ ل يأ  اهسأر ىت> ةكمسلا تلكأو « .ةفوكلا ىتح دالبلا

 نآلء«ىنعملا نم لوألا هيف لخد اهف يناثلا لخدتو . ضفخلا !ملمعف . ائيش
 لاق . (ىلإ تفلاخ كلذلف , "اهي قيسن اذإ اهاتعك "تضخ اذإ اهانعم
 0 رجفلا عِرطم ىتح يه مالس » : لجو زعهللا

 ىلع الإ اهب اهّلصو مقدسي ل «لاعفألا ىلع ءامسألا لماوع تعقو اذإف
 .ءامسألا لع ةعقاو نوكتف ءردصم مسا لعفلاو ( نأ) نآل ؛ ( 'نأ) راضإ

 .1-م؟ (01)

 . سن“ فلطع اب فطع' اذإ : اهب ىسن'اذإ (؟)

 ط ) ينفملا يف ةرامجلا ىتح نع ماشه نيا ثيدح رظناو . ه رادقلا ()
 .( اهدعب امو ١١ ص قشمد ط - اهدعب امو ١١ ص ةرهاقلا

 16ه -



 :سمعلا هلطت حنا [[ و4 قع عن ثنا [1 كلوت كلذ

 لع : نيينعم دحأ ىلع كلذ ناك ؛ ا

 ىلإ ١ ىنعمب يتلا امأف .(ىلإ) ةلزنمب ( ىتح ١ نآل ؛ ( نأ ىلإ ١ لعوء«('ي)

 . ناذأآلا عمسي ىتح مانأ انأو « سمشلا ٌعلطت ىتح ريسأ انأ :كلوقف ( نأ

 كلْخْدي ىتح هللا عطأأ : كلوقف (يك) ةلزنبب هيف نوكت يذلا هجولا امأو

 نم دحاو هروتعا اه لكف . ءيشب يل رمأي ىتح ًاديز ملكأ انأو « ةنجلا

 . كل تركذ اه ىلع مزال هل بصنلاف « نيينعملا نيذه

 مسالا يف عقت جلا ( ( ىتحا ١ يهو. .اهدعب لعفلا عقتري (ىتح ) نأ معاو

 ىتح .موقلاب تررمو « هتبرض اديز ىتح موقلا تبرض : وحن « ةقسان

 5 ١( و 0008 7 1

 ريسفت ىصم دقو . ينءاج ديز ىتح موقلا ينءاجو « هب تررم ٍديز

 هذه اهنمضتن يننا ثالثلا بارعإلا تالاح يف موقلا ىلع ديز فطع' )١1(

 . ثالثلا للا

 -1١11ا ص ةرهاقلا ط ) ىنغملا ُِق ةفطاعلا ىتح نع ماشه نبا ثددح رظناو

 ىتحي فطملا » : هماتخ يف لوقي وهو < ( 17ا/ ١و ص ىشمد ط ح 4

 (كوبأ ىتح موقلا ءا-ج ) وهن نولمحيو « ةتدلا هنوركني ةفوككلا لهأو . لبلق
 « ةيئادتبا هيف (ىتح) نأ ىلع (كيبأ ىتح مهب تررم)زو ( كابأ ىتح مهتيأر)و

 . « لماع رامضإ ىلع اهدعد ام نأو

 عاود



 '' ءاسألا باب يف اذه
 ( ؟ >6 ىج

 مثو ءافلاو واولا يف كلذ ناك 8 م ُ ىقسنت يتلاف

 . فطعلا فورح عيمجو

 فلتخا نإو « دحاو هجو ىلإ ناعجري نيهجو ىلع اهدعب عقب عفرلاف

 َر .

 ريس ينم تناك : يأ « ابلخدأ ىتح ترس : كلو كلذو . امهاعضوم

 :رعاشلا لاق 5 «كريس هد لصتا لوذد لاح يف كنأ رخت تنأف.لوخدف

 ( ليوطا١
 *' « بروكأرف ةلحار ىدتمْلا نإف » 0 و هل تو توي ء <

 نع هشيدح دزب مل ثمح < 9١1؟-١/١٠5 اهيناعع فطعلا فورح باب ىف )١(

 « « هلامح ىلع باب اهو « ىتح اهنمو » : ( ٠ س 24 ١١ ص ) هلوق ىلع (ىتح)
 . نآلا هددصب نحن يذلا باملا ينعي

 . ءامسألا باب يف : "مث (0)

 . لاعفألا باب يف : انبه (ع)
 نال تايلضنملا حرش يف اك ) هردصو < ةدسع نب ةمقلعل تيب زجع (4)

 ماحت" : دارت” ) . "فمت نإف ضاحلا نمد ىلع دارت" : ( 7ال84 ص ؛ يرابنألا

 ( بهذتو ء يحن يأ دو'رت اهلمج : اهدارأ . بهذيأو اهب

 دروأ ثمح ( )414/١ « باتكلا » يف اذكهو (  ىدارت » : ىوربأو

 « ةيدنتلا : ىذدتملا . هدوار : هادار ؛ داوارت' : ىدارت . هماتي تدبلا هيوسدس

 ءاملا ىلإ اهدرت مث < يلق اهاعرت مث « يلق برشتف لبإلا دروت' نأ يهو

 . ( سوماقلا )
 -علاصتاك اذهب اذه لاصتاو (بوك رف) هلوق همف دهاشلا »:يرمتنشلا لوذي

 - ماا



 اذك اذه نأب تربخ انِإ « ( نأ ىلإ ) الو (يك) ىنعم اذه يف سيلف

 ' . كنم عقو
 مث « هنع ربخت اب لصتم ريغ امدقتم بدسلا نوكي نأ رخآلاهجولاو

 نآلا وه:يأ « هنوجري ال ىتح ضرم : كلوقك « اذه ىلإ ايدؤم نوكي
 كل تركذ ا لاحلا يف وه انإ هدوجوو «لوألا نم عطقنم وهف ؛ كاذك

 ىت> ضرم : كلذ لهو . دحاو ءيش ىلإ ناعجري : يلوق كلذف
 .كاذك نآلا وه: يأ « هّحريف رئاطلا هب رع

 (ليوط ) : هلوق بصنلا لثف
 ل4 - ع« سد

 مهيطم لكت قدح مادنيب تيرس
 نا دق ا ًدايجلا نحو

 . لوخدف ريس ينم ناك يأ 2«( 'لخدأ ىتح ترس ) مهلوق يف ريسلاب لوخدلا-ح

 يأ برشلا تفاع نإف «نئم"دلا يهو ضوحلا يف ءاملا اياقب ىلع ىدارت' ةقات فصو

 الدب كلذ امل لّسْجيف © بك رثتف 'لحارت' لككلو « "دّنت' ل ءاملا ريغتل هتهرك
 .© ةيدنملا نم

 )١( اهعلطم يتلا هتديصق نم سدقلا ءىرمال :

 رنافارعو بيبحت ىررك ذ نم كن افق
 .نامئزأ "ندم" هتانآ "تّفع مسمرو

 يور دقو © ريخألا لبق يدلا وه انتيبو . 4مم ص « ناريدلا يف يهو

 - .٠ ('تئيرم) ناك» ('تاوطم) طفلب ناريدلا يف

 - ماع



 . نأ ىلإ : يأ

 0 ا تع در كيلا هر نزلا لكو

 (ليوط) : هلوق ءامسآلا ف عفرلا ريظنو

 """ةشاحت وأ لّشهت اهبأ ناك ينبست ْبْيَلك ىتح ابجع ايف
 . يتم نيرا يباحصأب تدارعس ؛ : ىنمملاو 5 ليحلا ودو ع عممج 1 نافرألا ع

 ىلإ جمحت 3 مف بعتلاو ءاسعإلا نم تلد ليخلا نإ ىتحو 7 مهنيطم 9 61

 . ابيب داقت” ناسرأ

 دروأ نأ دعب )17/١[( هيوبدس لوقي اك مفرت يتلا يه هذه ةيناثلا ىتح )١(
 « ةلماع ريغ ةيناثلا ( ىتح ) ل مج هبف دهاشلا ٠ : يرمتنشلا لوقيو . تببلا
 .« اهريغ امنآأل ةرركم ةصانلا ىتح دعب اهوخدو

 نم لحم هذهل نركن الف « ةحلا هدعب فنأتست ءادتبا فرح ةيتاثلا ىّتحو

 ماشه نبال ينفملاو « ( 715 ص ) يرابنألا نبال ةيبرعلا رارسأ رظنا . بارعإلا

 . ( اهدعي امو ١17 ص ىكثمد ط اح اهدعب امو ١١م8 ص ةرهاقلا ط )

 . ًاضيأ ةيئادتبا ( صنلا يف ) يلاتلا قدزرفلا تيب يف ىتحو

 1/١ هيوبيس دهاوش نم وهو « أريرج اهب وجه. قدزرفلل ةديصق نم (؟)

 فورح نم فرحك انهه يهامنإو . ( اذإ ) ةلزنم انه ىتحف » : لوقي ثمح
 (« ءادتبالا ةلمج ىلع ىتح لوخد هبف دهاشلا ١ : ىرمتنشلا لوقيو . « ءادالا

 ل © ةنازخلا رظناو . « عفرُيف اهدمب عطقب' نأ زوحي لمفلا نأ ىلع اذه لدف

 .1-141١145/؛ « قالو

 «قدزرفلا طهر :عشاجمو لشبن -.ريرج طهر عوبرب نب بيلك م : بيلك )
 ( مراد انبا امهو

 - مرو



 موقلا تبرض ) بصنلا ريظن نأ اك ؟ اهاح هذه بيلك ىتحو : يأ

 اذه ىلإ تيهتنا ىتح موقلا تب رض : ىنعللا نآل « ءاممألا يف ( ديز ىتح
 0 عضوملا

 يف ) عوفرملا مسالاك ( ىثح ) دعب عوفرملا عراضملا نأ دربملا مالك ىنعم ١(
 دعب بوصنملا عراضملا امأ . فنأتسم مالك اهنم لكف « اهدمب ( ةيمسالا ةلجلا
 فرح ةلزنب ىتلا ( ىتح) 100 هريظنف (نأ ىلإ ) ةلزنمب يتلا ( ىتح )

 . ( ىلإ ) رجلا
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 ٠١( لاعفألا مزجت يتلا فورحلا باب اذه(١٠)

 فورحو « رمألا يف ماللاو « يبنلا يف (ال١ و« ( امل ١و٠ (0) يهو
 بهذي مو « هللادبع مقي مل كلوق كلذو. اهانعم لع اهب لصتا امو ةازاجلا

 . دير 'مقيل و « هللادبع مه الو# هم زان تهذتالو « كوخأ

 ليقو ايبنو ارمأ اذه يمس امتإو.يبنلاو رمآلا ىرحجب يري ءاعدلاو

 : بلطلا يف كلوق كلذو . دحاوف ظفللا اماف « ىنعملل  بلط رخآآلل

 لوقت امنإف . دلاخل ْرِفغيل و ءديز دي هللا_عطقي الو «يل رفغا مبللا

 'ئظن ١ ١ ةفملخلل تلق ول كلذكو . (هللا ترمأ ) لقت الو « ( هللا تلاس)
 هم رثأ لقت لون هتان تلقا + (ينديفت | قرمأ 3

 انحرشنم مّدقت ال موزحي ريغ ينبمف ('لتقا)و ('برضا)كلوق امأف
2) 

 اهب بجي يتلا ةعراضملا فورح نم فرح ه سيف سيل هنأ نمو « هل

 .(ةه-(غ47 )١(

 -( 'بهذا ) تلق اذإ تنأو » : لوقب ثمح « ءرجلا اذه نم 4 ص يف (؟)

 (؟١) وحنلا يف صوصن دو -



 :لئاقلا لوق وحن «بطاخم ريغ ناك نم لكلو بناغلل رمألا يف ماللاف

 ناكل بطاخمال تناك ولو . مكتملا لعفل ةمزاج ماللاف . كعم ة الو م
 مهوقب مهئاتغتسال « '" رثكأ كلذ يف ناك نإو « ''' لصالا ىلع اديج 5( 7 )

 . « ةعراضملا فورح نم ءي اهيف الو « لماع اهيف سيلف ح

 ناك اذإ امأف » : ( ١+1 ص ) ءزجلا اذه نم ىتحال عضوم يف دربملا لوقيو

 دقو . قلطناو 2« بهذا : كلوق كلذو « موزجب ريغ ينبم هللءفف ابطا روهأملا

 نآل كلذو 4 شحاف أطخ كلذو « موزجم اذه نأ نومحزب نييوحنلا نم موق ناك
 ةعراضملا لامفألاو . ءامسألل اعراضم ناك امف الإ لامفألا نم لخدي ال بارعإلا

 :كلوق كلذو .نونلاو ةزمهلاو ءاتلاو ءاملا : مبرألا دناوزلا اهلئاوأ يف يتلا يه
 لماوعلا اهبلع لخدت امئِإَف . نحن لعفنو < وه لعفيو « تنأ لمفتو « انأ لمفأ

 فورح نم ءيشث هيف سّتل ( مقأ)و ( برضا) كلوقو . ظفللا- اذه ىلع يهو
 اذهف . همزحمف هيلع لخدب فرحي الإ همزج رحب مل هيف تناك ولو ؛ ةعراضملا

 8 أدج نمب

 لمف نأ ىلإ اويهذ دقف . نويفوكلا مه دربملا مهيلإ ريشي نيذلا نويوحنلاو

 بهذو .موزجب برعم (لعفا) وحن ةعراضملا فرح نع ىرّعُملا هجتاوملل رمألا
 لئاسمنمنوعبسلاو ةيناثلا ةلأملا يه هذهو .نوكسلا ىلع ينبم هنأ ىلإ نويرصبلا

 اذهل يرابنألا نا ضرع دقو . «فاصنإلا» يف يرابنألا نبا اهدروأ يتلا فالخلا

 . 5١ -اال ص «« ةيبرعلا رارسأ ١ هباتك يف (اضيأ عوضوم ا

 )١( بطاخملا نوكي رمألا نأ يف لصألا ىلع يأ : لصألا ىلع .
 )١( ) الامخما رثكأ رمألا لعف ناك نإو : يأ ( رثكأ كلذ يف ناك نإو

 بطاخمل رمألا ناك اذإ .

 د



 كلذبف » : أرق هللا لوسر نأ يورو .(لَعْفتل ) نع ( لمفا)

 . "84/8 يطرقلا رظنا ؛ نيلمفلا يف ءايلاب ةماعلا ةءارقو . « نوعمحي

 د ##



 (١”اهفورحو ةازاجما باب اذه(١١1)

 . هريغ عوقول ءيشلا عوقو :طرشلا ىنعمو . طرشلل لخدت يهو
 نمو ؟ اًيحو او سو يأ :قووالا ف اصيبلتا وكوت

 ؛ نإ :ىنعمل تءاج يتلا فورحلا نمو ؛ اهمو« يأو « امو « نم : ءامسألا

 اذه لاتشال ءامسآألاو فورظلاو فورحلا اهيف تك رتشا اًمإو . امذإو

 . اهعيمج ىلع ىنعملا

 لكو . ابعاتجال اهيلع لخاود اهلك هذهو . نإ : لصألا يف اهفرحف

 . ىنعلا يف ابعاتجال لخاود هيلع لخدت مث « دحاو ءيش هلصأف باب
 ؛ ماهفتسالاب حاد فلز نأ مءءازجلاب قحأ تراص فيك( نإ )ركذنسو

 يف هللا ءاش نإ !رسفم  فطعلاب ىحأ واولاو « ءانغتسالاب قحأ (الإ )و

 . هيف نحن ىذلا بابلا اذه

 )١( همحاحلا» .
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 ١ كل فيلا نو« كن 5 لوألاب

 اولوتت نإو » ء'"' © فلس دهام مهل رفغي اوهتنينإ * : لجو نع

 *'« كتلي ال هلوسرو ثلا اوعيطت نإو » « '"' « كر بغ اموق لدبتسي

 (لماك) : رعاشلا لاقاك « ( كت؟ ىتتأت امذإ ) كلوق امّذإب ةازاجملاو
 نيلجملا ناحللا )دز كلغ افتح دل لمت نويل ل قمنا طنخإ (6ن) 1

 لوألا نائتإلاب يناثلا ناتإلا بحو : يأ 6

 .مرمدمع (+) . مم لافنألا ()

 :يأ« « يش مكلامعأ نمد : « مكاتلب ال ه دعبو . ١4 تارححلا (4)

 ( هعيدي هعابك ) هتيلي هّتال . ائيث مكلامعأ نم مكلدظي الو مكتملةاني ال
 ( تسل « ناسللا ) . ةءارقلا هذه ىلع نوعمتحي ءاثرمةلاو . هصقن

 لوقيو . يمّلكسلا/ ساد“ م نب سابعلل وهو ؛ ةفؤ هيوبيس دهاوش نم (6)

 < ركسلا لهأ ةاورو و : ( 875/8 < قالوب ط ) بدذألا ةنازخ يف يدادغبلا

 :هلصأو؛ هيف دهاش ال هيلعو « « هل لف يبنلا ىلع ”تدتأ انمإ » : ماشه نبا مهنم

 سأدرم نب سامملل ةدمصق نم تيملاو . ةدئازلا امو ةبطرشلا نإ يهو ؛ام نإ

 عم همادقإو هءالي ركذيو لل ىنلا اه بطاخي « نين- ةوزغ يف اهاق ىباحصلا

 تيبو . ؛ أديب رسشع ةتم اهتادعو © تاوزغلا نم اهريغو ةوزغلا كلت يف هموق

 ) لوقلا لوقم وشهو | هدهدو ٠ ؛ ةديصقلا ملطم ىلب دهاشلا

 ىشم نمو يطملا بكار نم ريخ اب
 ”سفانالا دمت" اذإ بارتلا قوف

 07 مجالا لاق؛(كلع اقح) هلوقو :١ ةيلاتلا ةحفصأا ٍِق يدادغملا لوقبر

 ل 77ه



 د يي يم ذإ ) يف ءازجلا نوكي الو

 اتعنم ( ام) اهنم دحاو لك ىلع تدز اذإو « لاعفألا ىلإ نافاضي نافرظ
 فنإ حرشلا اذهنم رثكأب حَرْشي بابلا رخآ يف اذهو . اتلمعف ةفاضإلا

 . هّللأ ءأ ءاش

 هل لَمْحَم هللا قي نمو» : لجو نعهلوقف ( نم ) ب ةازاجلا امأو

 الو ًاسْمخب ةفاخي الف هرب نمي نمف » : هلوقو « '' « اجر خم
 00 رحتفي ام » : وق (ام )بو ب ” ءاقعر

 "1 توا كرز اوك انبات لجو رعالوتا نأ ]دوز "14
 (فيفخ ) : رعاشلا لاقو

 دّنك وا ردصملاىلع ًابيوصنم نوكيي نأ باوصلاو«( "لق )د بوصنم هنإلمق -

 بكر نم ريخ اي : وهو تيملا دعب ام لوقملا نآل « فوذحم ردصمل ًاتعن وأ هب

 . ( لف ) ل فرظ ( اذإ ) و . ( اقح ) ب قلعتم ( كيلع) و . خلا يملا
 « فاضملا فذحف < سلجملا ل مهأ ديرب : لق <« سلجملاو . نكس : نأمطاو

 : ىنمملا نوكن نأ زوحمو ... ... سانلا سلجلا نأ يدادغبلا ىلع وبأ ىكتحو
 . « كسولح نأمطا اذإ

 )١( ىالطلا ١ .

 . ٠ نجلا (؟)

 . ؟" رطاف (؟)

 . الم ءاسألا (؛)

 دع ضال



 '""' ٍقالّثل اهوحت علا كو ةدجت ةادعلا 56 را نأ

 ررتالاوو
 (ليوط )

 («و

 اه ارسال ٠ انامل اناث نأ محض

 لوقي . 4188/١ هيوبيس دهاوش نم وهو < يلوا مامم نب للادبعل )١(

 نإ : اهانمم نأل ؛ اهدعب ام مزجو ( نبأ ) ب هقازاجم يف دهاشلا د : : يرمتنكلا

 : سيعلاو . ءاقال اهومحن سيلا فرصن ضرألا نم عضوم يف ةادعلا انب برضت
 . لمخلاىلع اولئاق ودعلا اونقل اذإف « لبإلا ىلع نولحرب اوناكف « لبإلا نم ضيبلا

 . ©« سبعلا ىلع ودعلا ناوقلب عع اوربا مو

 نيرشعلاو ةعساتلا ةديصقلا نم رسثع عياسلا تيملا وهو « ةعمبر نب دلل 0

 © هب مصتعاو هنلإ أحل دق نقلا ينب نم راج د.بلل ناكو . هناوبد حرش يف

 «© دممل كلذل بضغف « فسلاب « ةنسآلا بعالم كلام نب رماع همع هيرضف

 4 ةنازخلا ) ) هراجحي هلمف ركنيو هدنع هءالب ةمع ىلع د'دعي ةدمصقلا هذه لاقو

 . ( اهدمي امو ١40/8 < قالوب ط
 .(كيلجر)ناكم ( كلجر ) هيفو 7/١*4«2 « باتكلا » دهاوش نم تببلاو

 ايتوك رث ءادو اهتأ نم ةلضّعم' ةمضقو ةعينش ةمهاد فصو ه : يرمتفشلا لوقي

 . امهنم مارت" نيتللا اهيتسحات ديرب ائإو < نيمك رم ال رامتساو . باشنو اه. سيئلا

 نيب [ 'رمألا ] رتجشاو « اههنيب تقرف اذإ نيئيشلا نيب ”تارحشت نم رجاشلاو
 . « هب توبف هملحر نين ترحش انكر نم يأ“ قارفتو فلتخا يأ موقلا

 : ىرخأ ةياور يفو . سؤب ١ بنم كمصي يأ « ام سلمت : ةيأور يفو
 يذلا تسبلا يف ( ةرقاف ) ىلع دئاع ةبئاغلا ريضو . اهب كلبتشت يأ « اهب رجتشت
 : ( لوآلا شماهلا « س١ ؟ص « انباتك يف لبق نم هاندروأ دقو ) هلبق

 رقاوفلا ابيلإ يوأت ةرقافو موه راجحلل راجلا ناوه نإو
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 معز ليلا نآل ؛ اهركذ انرخأ امنإو . امهم ءازجلا فورح نمو

 ىلع ةدئاز ةيناثلا ( ام) و . ءاطا فلآلا نم تلدبأو ؛ ةرركم ( ام ) هنأ

 كلذكو“ امإو نإو « ام ىتمو ىتمو « انيأو نبأ : لوقت اك «ىلوآلا( ام )

 :ةمزال امهيف ( ام )نإف « ( امذإ)و ( اًميح ) نم ناك امالإ ةازاجلا فورح
 (ام) ب الإ لاعفألا ىلع ( بأر ) عقتال اك « اه الإ ةازاجملل نانوكي ال

 الإ عقت ل( ام) اهنم تفذح' ولو « "' «اورفك نيذلا دوي امبر » : هلوق
 ""' ىتفاي لجر بر : وحن تاركنلا ءامسألا ىلع

 ع" «ىنسحلا ءامسألا هلف اوعدت ام اًنيأ »: هلوق ( يأ ) ب ةازاجملاو

 (ليوط) :ةفرط لوق ( ىتم ! بو

 5 - اسك كحَبصأ ينتات ىتم

 ا ا اف م ناو 1

 .؟ رجلا )١(

 . اذه اًمباتك نم الاب ص رظنا (؟)

 395٠١. ءارسإلا (خ)

 عبسلا دئاصقلا حرش » يف يرابنألا نبا اهدروأ اك هتقلعم نم 4+ تبسلا (؛)
 رصحمي فراحعملا راد ؛ نوراه مالسلا دبع دم ىيقحتب ) « تايلهاجلا لاوطلا

 ١ملا/ ص يف تسملاو ؛ اهدعب امو +١ ص « ( 8ه برعلا رئاخد 4« 95

 قوبّقلا نأ اك« ةادفلا بارش' حوبصلاو « ( ومص كقئسأ : كْحَبْصُأ
 ليعّفف 4 ةيرو'رم' : ةّيرور سأكو ؛ وأرم' : "يرو ر ءانإ . يشعلا برش

 - لاق « ةئنؤم ( تيأر اك ) سأكلاو . ةيعفم'و لمفم' عب انه ةليعتفو

 ب ممم



 . اهزاحم اذه ابلك فورحلا هذهو

 20 الو ) ا رعب هنآل ؛ ةعراضم هلاعفأ نوكت نأ ءازجلا لصأف

 « نإب ةصوزحب (ىنتأت) ف ا ) ) تلق اذإف . عراضلا الإ

 «قلطنمديز:كلوق ءامسألا نمكلذ رين ' ينتأتونإب ةموزحم(كتآ)و

 ناك نإو « كلذ ريغ وأ رمخ وأ ءام وأ نبل همف يذلا ءانإلا : سأكلا : ءاترفلا

 ىنعمب ءيشلا نع تينغ“ : لاقي « اينغتسم : ايناغ . سأك هل لّقب' مل [غراق
 - ص

 . ا ال

 (تنك ) يف( ناك ) و . ءازجلا باوج كلحبصأو . ( ىتم ) د موز ينتأتو

 ةمقاو ( نغاف ) يف ءافلاو ؛ ضام هنأآل مزج لح يف وهو « ( "نإ ) طرش لمف

 . طرشلا باوج يف

 ناكم « ىنغ اذ » يور امك « « ينتأت ىتم » ناكم « ينتأت نإو » : يورو

 .« اسناغ»

 ؛ داشنإلا يف يفاوقلا هوجو باب يف تيبلاب ( 50/9 ) هيوبيس دبشتسا دقو
 ابتلّصوو ةيفاقلا قالطإل رَسسكف ( 'هدزاو ) دارأ » : يرمتنتشلا لوقي

 :هيومبس ةياورو .اذه انبادك يف اهدعب امو ١54 ص مجار . « منرتلل دملا فرحي

 . « كحصن انتأت ىتمو

 دريملا سدلو . ام هلعفو طرشلا ةادأب موزجم طرشلا باوج نأ يأ 1(
 هنوشم هب لاق دف «( ه1 ) شدعي نبا مالك نم مهفي اك يأرلا اذه سسؤؤم

 فورح نأ معاو د :( ١-8 س ) ؛*8إ١ هيوبيس لوقي . لبق نم ليلخلاو

 - تلق اذإ كنأ ليلخلا معزو . هلمق امب باوجلا مزجنيو * لاعفألا مزجت ءازجلا

 ا



 ٠ أدتبملاو ءادتبالاب عفر ربخلاو « ءادتبالاب عوفرم ديزف

 ءافلاب وأ , لعفلاب عقي أمنإ ءازجلا نآل لعفد الإ ةازاجملا نوكت الو

 نإو «كم ركأ ينتات نإ : كلوقف لمفلا امأف . '' اهيف لعفلا ىنعم نأل
 6 نإو « ركحاش كل انأف ينتأت نإ : كلوقف ءافلا امأو .كرزأ يفرزت

 رمآلل اباوج تناك اذإ مزحات «ىنتأت نإب تمزحملا كتآف (كتآ ىنتأت نإ ) ح
 ١ . « كت ينتنا : تلق نيح

 نويفوكلا بهذف .طرشلا باوج يف مزجلا لماع يف نوبوحنلا فلتخا دقو
 لفل راجي" طرشلا باوج نأل « راوجلا ىلع موزجم طرشلا باوج نأ ىلإ
 فلتخاو. مهمالك يف ريثك راوجلا ىلع لماو « مزجلا يف هبلع ًالومع ناكف طرشلا

 وه هباوجو طرشلا لعف نم لك يف لماعلا تأ ىلإ نورثكألا بهذف : نويرصبلا

 يف نالمعي طرشلا لءعفو طرشلا فرح نأ ىلإ نورخآ بهذو * طرشلا فرح

 نأ ىلإ نورخآ بهذو ؛ ( دربلا هب ذخأ يذلا بهذملا وهو ) طرششلا باوح

 ؛ طرشلا باوج يف لمعي طرشلا لعف نأو طرمشلا لمف يف لمعي طرشلا فرح
 : هيباتك يف يرابنألا نبا رظنا . فقولا ىلع ينمم هنأ ىلإ يفزاملا نائع وبأ بهذو
 شبعي نبأو ؛ ( سى4._مس+ ص ) ةبيرعلا رارسأو « ( م6 ةلأسملا ) فاصنألا

15-41 . 

 )١( كلوقف ءافلاب باوجلا امأو « : ( 5-4 س ) ؛مه/١ هيوييس لوقي :
 ”ملثب الو واولاب عضوملا اذه يف باوجلا نوككي الو . كبحاص انأف ينتأت نإ .

 اذك 'نوكي 'ناذإف : لوقتف « اذكو اذك 'لعفا : لوقب لجرلا نأ ىرتالأ
 تلخدأ ولو .موملا ثوفغلا كاتأ دقف : لوقتف « سمأ 'ثّغَأ / : لوقيو . اذكو

 هو, بضتقملا رظناو . رحت باوجلا ديرت مضوملا اذه يف مثو واولا :

 ل ا 7



: 1 
 . كل ريح ويف

 « ةليبقتسملا ىنعم ىلع ءازجلا يف ةيضاملالاعفألا عفت نأ زوجي دقو
 م/ نإو ةموزجم اهعضاوم نوكتف « عقي مل لعف ىلع الإ عقي ال طرشلا نآل
 نأك ( الجر يشع ةّسمح ىنءاج ١تلق اذإ كنأ اك ؛ بارعإلا اهيف نيتي

 ( كدنع نم ينءاج ) كلذكو « ءانبلل هيف نيبتي ل نإو عفر عضوم هعضوم
 هعضاومو ؛ ظفللا ف برعم ريغ كلذ لك * ( رادلا يف ينلإ ترره)و

 .كتّدج ينتج نأو «كتمر كأ نتي ةتمتأ نإ :كلوق كلذو . بارعإلا عضوم

 ؛ اهعضاوم نع َلاعفألا هذه فورحلا تلازأ فيكف : لئاقلاق نإف

 هل لخدت امل كلذ لعفت فورحلا : هل ليق ؟ لصألا يف ىضم ال يه اننإو

 «يضألا ريغل نوكيف( ىتف اب بهذي ديز ) لوقت كنأ ىرتالأ « يناعملا نم

 م ) هانعم راصوىضماىل ايقن ( )ب ناك ( ديز بهذي م ) تلقنإف

 . ادغ ديز بهذي م : لاحتساو « ( سمأ ديز بهذي

 فى

 اهفّرَصت مث؛ هبكرأ رام بكرت نإو « كتآ ينتأت نإ : لوقت . هنم
 . عمجأ كلذ ركذنسو . '" اهرئاس اذكه سيلو . ءيش لك يف 4دم

 يه ( نإ ) "نأ ليلخلا معزو » : ( هس س ) 4و١ هيوبمس لوقب )١(
 اح فررغ قزأ يأ لسقإ 'نم :لاقف؟كلذ تلق ل :هتلآسف 8 ءازجلا فورح 71

 ما



 نإف . لقعي امل الإ كلذ نوكي الف «هتآ أ ينتأي : ( نم ) يف لوقت

 م00

 نم ةباد لك قلخ هللاو » : لجو نع هللا لاق دقف : لئاق لاق نإف

 مهنمو ٠ : كلذكو « نييمدآلا ريغل اذبف « ؟ هنطب ىلع يشي نم مهنمف ءام
 ل ل ل

 ناروكذملا طلتخا اذإو ؟ « ءام نم ةباد لك قلخ هللاو » : هلوقب مهريغ

 هب نيمي ماكتملا نآل 00

 . افلاخم هظفل ناك نإو رخآلا يف ام

 دعوا : رعاشلا لوق كلذ نمف

 ”طقاون رو رئابلا تارغ

 ,«برشي ام عم امهلخدأ نكلو ؛اب.رش : امبيف لاقيال طقألاو رمتلاف

 هيقدوكي الف ( ام )هقراقي ام اهتمو «ًامارفدما نكسف“ نفارصتي دق ءارجلا -

 . « ةازاحلا قرافت ال أدبأ ةدحاو لاح ىلع هذهو ؛ ءارجلا

 مونمو هنطد ىلع يشي نم م,امن ءام نم ةباد لكىقلخ هللاو » : 4م رونلا )١(

 لك ىلع هللا نإ ءاشب ام للا قلخي عبرأ ىلع يشع نم مهنمو نيلجر ىلع يشي نم

 « ريدق ءيش

 خبطي' ضيختتلا نيللا نم ذْخّنتب* ءيش : ( رّخأأ تاغل هيفو ) طقتالا (؟)
 . هؤام رئطاقي ىقح كرتي“ مث

- 



 : هلثمو . ''”مهوطب ىلإ ريصي كلذ نأ ىنعملاو « ًادحاو ظفللا ىرجف

 (لماك )

 ” يرو (ههانم اذلتم اوه قا كح وزن فلا

 لقا اهينلع ىرخت # اميقني ظلخت ايلف © لفاخ + .دلقتلا:ىتعمنآل
 (ليوط ) : ةئيطحلا تيب اودشنأ اذه لعو . دحاو

 ءرفاكم يارتغلا ور قع ضل و: هن ىدج امل ناحل كراك ونم
 (")وو

 هرئااط عبشي ناك ام ىرماماظع تستكافمحللا اتين أ اضحموامانس

 !”رش ) ىلع طقألاو رمتلا لملحف « لوا_دتلا نعم ب'رشنلا نمخ' ١(
 ١ ا و 08

 نبال فاصنإلا (ضردأ رظناو . ؛م0-؛710/5 صئاصخلا رظنا ؛ « هظفل ال
 . 51٠١-514 ص ؛« يرابنألا

 يف تيبلاو . ”خ١/4 دربمال لماكلا يف اك « ىرْعَيلا نب ثادمع كئاق (؟)
 . ىلاتلا شماهلا رظنا . ( ١183/4 ) هدمس نبال صصحلا

 يأ صئلقت : صللق . ماعيو معي ماع هلمف < ناشطعلا : نامعلا (*)

 لممتسي دقو« ناسنإلل ةفشلاك ريعبلل وهو « رّفشم عمج : رفاشملا . شكنا

 . هنطب : هرئاط . تببلا يف اك ةفشلل

 برثنم هاتفش تصلقتو ( هسفن ىنعي ) ناشطعلا كراح ”تذبن امل : لوقب

 هومعطأو أضحم نبل هوقس « ( كلذ نوهركي اوناكو ) ءاتشلا يف ح رقلا ءاملا

 ال لبق نم ناكو « هماظع هب تستك | "محل اذه نم هل تينف « مانسلا نم ًامحش

 - . نطب هل مبشي



 أدب هنأ كلذ ىلع ليادلاو . ارق : ةياورلا امنإ . ءيشب اذه سيلو
 ماسلا ناك « ىلب : موق لاقو . ( اوقس ) بناج ىلإ عقي الف « مانسلاب

 . تيبلا يف ةّجح الف كاذك ناك نإف . برشُيف ضحلا يف باذي

 عنصت امو « بكرأ بكرت ام : و نييمدآلا ريغل نوكت ( ام )و

 دبل ديرت (  هتآ ىينتأي ام ) ت تلق نإف . عنصأ

 ام ”' « اهاثب امو هامسلاو » : لجو زعهللالاق دقف : ليق نإف

 1 ١ مهناميأ تكلم ام وأ مهجاوزأ لعالإ , :كلذكو 0 أهانب نمو

 ىلإ مهضعب بهذف ه : لاق مث ١١5/4 صصخللا يف نيتيبلا هدبس نبا ةوروار: 2

 : هلوق دح ىلع هنأ

 احمرو ًافسس اكفتم ادغ دق كلعيب تنل اب

 ي مانسلا نوباوذي اوناك مهن :أ ىلإ مهضمب بهذو . هد رطب ال نسحلا ونأو

 . « هنوبرمش مث ضحهحل ا

 لمُحف « ( اولوان ) ىنعم نّمض' دق ( اوقس ) نوككي لرآلا ريسفتلا ىلمف
 [مانس » دوصقملا نوكي يناثلا ريسفتلا ىلعو . ىنعملا اذهب ًاضيأ هيلع مانسلا
 . ( اوقس ) ظفل ىلع ًاعم (هلمحو هيلع ضحملا ( نيللا ) فطع حصف « « ام

 , هنق دهاش ال ا-مملعو « 181/١5 صصخملا يف اك « !ورقآ : ةياور يفو

 . ( ةحفصلا هذه نم لوألا رطسلا) يلب اهف ةياورلا هذه ىلإ دربملا ريشيسو

 )١( نونمؤملا (؟) .ه سمشلا ١ جراعملاو ٠ .

 -مجو -



 هامسلاو : وها هنإ ؛ هريغ نويوحنلا هيلع ىذلا هجولاو , كلذ ليق دق

 لع تل نإ و نداصي وق باعأ كلع نأ يجاوزأ لعاالإ وع اب انيو
 جن بوثلا اذ هو «كنيي كلم اذه :كلوقك «كلمي نم اهريغ
 عضو ىلع ناكل اولاق ام ىلع اوناك ولو . ريمآلا بْرض مهردلا اذهو « نّمَيلا

 « نييمدآلا ريغ تاوذإ نوكت امنإ ( ام ) نآل ؛ توءنملا عضوم يف تعنلا

 ؟ ديزام :لوقتف. ديز : لوقيف ؟ كدنعنم : لوقت .نييمدآلا تافصلو

 تعن نع لاؤسل وه امنإف ؛كلذ وحن وأ ( ليخي ) وأ ( داوج ) :لوقف

 : ل>و نعل ايينق اك 1( نع ١ نن لقمان لك نقلا ةدلاو ىستآلا

 نع هلل ( نم ) ذ . ''' « "ضرألا كب فيسخي نأ ءامسلا يف نم متم »
 يف ذهو . "' « هاعد اذإ رطْضُملا بيجي نم مأ ١ : لاق 5« لجو
 نع نوربكتسي ال هدنع نمو » : همسا كرامت لاقو . رثكأ نآرقلا

 نمؤي نَمف » : هلوق يف نجلا يفكلذك و . ةكئالملا ينعي « " « هتدابع

 'بطاخي امل امنإ : كل ىلوق اذهف . "'« اقهَر الو اسم فاخي الف هبرب
 . لقعيو

 ينت.أت ىتم : وحن نامزلل الإ عمقت الو . ىتم "" فورحلا هذه نمو

 )١( لمنلا (؟) . 15 كللملا 58 .

 نجلا (؛) . 3و ءاببنألا (عز 1 .
 . تاماكلا ىنعم انه فورحلا (ه)

 د كو



 ( ةعمجلا موي ) اذه باوجف « ماهفتسالا يف ؟ ديز جرخ ىتمو ؛ كت
 . ههبشأ امو

 .فورحلا هذه نم فرح عقو ثدحو « ماهفتسالاو ءازجلا يف

 لك ىلع عقت « فرح يهامنإ ؛ لعف الو مساب تسيل اهنإف ( نإ ) امأف
 ينتأي نإ : لوقت . كلذ ريغ وأ اًيمدآ وأ اناكم وأ ناك انامز هب هتلصو ام

 موب ىنتأت نأوءهيف مقأ اكو اذك ناكم يف مقي نإو « هت ديز

 . هيف كت ةعمجلا

 ىطختتو « هنم برض لك لع لخدت مابفتسالا ىف فلألا كلذكو

 : ةيوستلاو . " « نيربكتملل ىوثم مهج يف سيلأ » : لجو زع هلوقو

 ,(ام)ب الا هيف نوكيال ءازجلا نإ( ثيح )و ( ْذِإ ) يف انلوق امأف
 . هريسفت عضوم أذهف « هرسفنس انأ نم انركذ امو

 ؛لاعفألا ىلإ فاضت نامزألا ءامسأو. ضام نامز نع ءىبنتذ (ذإ) امأ

 )١( رّمازلا ٠٠ .

 ا



 تلصف اهتمزج ىتموءد حاولا ءيشلاك اهعم تناك اهيلإ تفيضأ اذإف
 «دي ز جرحي موي اذهوءديز جرخ موب كتئج : لوقت كنأ ىرتالأ . اهنم

 امهتلعج ( ام ) ب امتلصو املف : '" «مهقادص نيقداصلا عفني موي اذه هو

 .تلمعف ةفاضإلا نم تلصفناف « أدحاو ائيش

 (تيحاف.هيلإ فاضي ام هرّسفي مهْبم ناكملا ءامسأنم مسا (ثيح)و
 يهو «لل هلا ىلإ تفيضأ اهتعراض املف ؛ نامزلا يف (نيح )5ك ناكللا يف

 نم عفتك (اهيه) نابض و اف لغاتلاو لمتلا وأ ريغلاو ءاقخألا
 . (ام) ب اهتاصو اذإ (ذإ)ك تراصف « ةذاضإلا

 اهكرتو ( ام ) ةدايز يف تنأف امهاوس انركذ يتلا فورحلا رئاس امأف

 انيأو«نكأ نكت نيأو «كِتينتأت امإو ؛ كت.آ ينت.أت نإ : لوقت . رثخم

 . ''' «ىتسحل اذامسألاهلف اوعدت ام اًنيأ»وءكمر كي مركت اًيأوءنكأ نكت

 الف « ديك وتلل ةدئاز نوكت نأ اههدحأ : نييرض لع لخدت (ام) ف

 فورحلا هذه يف هتركذام ديك وتلاف ؟ ىنعم الو لمع نع اهب مالكلا ريغتي

 ديز امإ : كلوق امهريظنو . امهيف عقو ام : مزاللاو . ام ذإو اًميح ىوس

 ( مئاق هللا دبع امدعب كتئج :كلذكو . ابلمع (نإ) (ام١ تعنم ؛ كوخأ
 (لمك ) : كلذك و . هللا دبع دعب : كلوق فالخ اذبف

 )١( ةدقاملا 1١١9.

 : ١٠١١ ءارسإلا (؟(

 (؟؟) رحنلا ىف صوصن ل م #ب #ل



 " ىلخملا ماغّتلك كسار نانفأ امدعب ريل ولا م

 )١( هب ديشتسا دقو .هسفن بطاخم ”يسعققفلا رارملل تيبلا سيدويه)١8/1(

 فرح ةلزنمب (امدعب) | رعاشلا ] لّمج" ه:لاق « ( اءإ ) ريظن ( امدمب ) نأ ىلع
 «ةفاضإلا نع ( دعي) تفك دق (ام) نوكت اذه ىلعف .« اهدعب ام أدتباو دحاو

 هددصب نحن يذلا صنلا يف دربملا لوق وهو .

 ةيردصم هبف ( ام ) نأ ىلع تيبلا اذهب ةيفاكلا حرش يف يضرلا دهشةسا دقو
 ؛(اهدعبامو 45/6 « قالوب ط « ةنازخلا ) هيوببسل ًافالخ مهضعب لوق ىلع

 يفملايف ماشه نبا دهشتسا دقو .يلب ايف حرم نم نّيبقب اك يرمتنشلا ءالؤه نمو
 تّفك (ام)نأ ىلع تيبلاب (م744-40 ص ىشمد ط ح- 7١١ ص ةرهاقلا ط )

 ؛ رهاظلا وهو < ةيردصم ام : ليقو ه : لاق مث « رجلا لمع نع ( دعب١ فرظلا

 .« تناول ةفاضم نككت ملول اهنأل « ةفاضإلا نم اهلصأ ىلع (دعب) ءاقبإ هيف نأل

 ردصملا لمع ىلع (10/1) هباتك نم قباس عضوم يف تببلاب هيوبيس دهشتساو
 « ةيلوعفملا ىلع ( مأ ) بصنف « هلعف لمع (ةقالع) ردصملا لمع دقف ؛ لعفلا لمع
 0 ا لاقي ؟ دّيلولا “أ 'قلْستأ : لاق هنأكف
 بصنيف دهاشلا » : يرمتنشلا لوقي . اهّسحأ اذإ *ةقالعو تن رف“ باب نم قتلع

 فصو . هلمح تلمعف « ( 'ىلعت“ ) طفل نم لدب اهنأل « ( ةقالع ) هلوقي مألا

 لّصخ' : سأرلا نانفأو .وهللاو ابصلا هب قيلي الف « هلمش دق بيشلا نأو هرّببك
 وه : لاقيو ؛ ”ضيبا سبي اذإ رجش ماغشلاو . نصفلا : نّنّفلا لصأو « هرعش

 يف راونلا ضايبب رعشلا هاوس يف بيشلا ضايب هّبشف « ضيبأ راونأ هل تبن
 سلخخأ : لاقي « داوسلاب ضايبلا هيف طلتخا ام : سلْخُملاو . تدنلا ةرضخ
 «بلقلاب بحلا لعب نأ : قلعلاو ةقالعلاو . نانول همف ناك اذإ تسنلاو ”رعشلا

 - . هملق ىلع دق ىوه يذ نم يأ < « ىلع يذ نم ةرظن ٠ : [لثملا ] هنمو



 دن موق بو :لوقت الو « لجر 5 : لوقت « (بر) كلذكو
 دوي امبر »و « ديز موقي امر : تلققف «لاعفألل اهت أيه (ام١ تقحلأ اذإف ءةع ا

 . © نيماسم اوناك ول اورفك نيذلا

 ني تلح | نان تل لوك لفي لف :لر(ا كاذكو
 لثمو ."' ديز موقي املق : تلقف «لاعفألل تراصو ءامسألا نم تعنتما

 . ريثك اذه

 اهملت ال (دمي) و < ( كسأر نانفأ امدعب ) هلوق يف ةلملا ( امدعب ) ىلاوأو -
 (ّكلقب لل عف' 5 اهدعب ةلمدلل اميل اهب تلصاو (ام) نآل كلذ زاجو ؛ لجملا

 كسأر هش دعب : ىنمملاو«اهبلإ اهتقاضإب رج مضوم يف ةلجلا عم (ام)و . برو
 نودكي ال اهدملو ريغص نآل «ةأرملا نس ىلع لدبل دملاولا رمغصو.ساخلا ماغثلاب

 . « اهبابش رصع يف الإ

 ليوأتيف اهدعب ةلمجلا عم اهنأر«ةيردصم (ام) ريتمي يرمتنشلا نأ تيأر دقف
 (ام ) ناربتمي <« قس اك « دربملاو هيويدسو . هيلإ (دعت) ةقاضإب رورجم ردصم
 . ةفاك ( امدعب ) ف

 نبال « قطنملا حالصإ » يف د مهاشلا تيبو يرمتنشلا هرك ذ يذلا لثملاو

 .؛4ه© ص“ تيكسلا

 )١( صنلا يف ةبآلا هذهب داهشتسالا مادقت دقو . ؟ رجحلا .

 . اذه انباتك نم اله-اا» ص رظنا (؟)



 ديز ينءاج اذإ:لوفت . باوجلاو ''' ءادتبالا ىلإ جاتحتف (اذإ) امأف
 5 هتيطعأ ديز ءيجب اذإو « هتمركأ

 ءادا فودرسو هقنت اقل ان ذا نأ قف (اذإ) عنم اإو

 هنم عقيأ يردت ال تنافءكتآ ينتأت نإ : تلق اذإ كنأ ىرت الأ . ةمهم

 نم دحاو ينتأي نإ : هانعم امنإ « هتيتأ يناتأ نم : كالذكو . ال مأ نايتإ

 . هنأ سانلا

 ىرت الأ . امولعم نايتإلا نوكي نأ بجو ( ىنتيتأ اذإ ) تلق اذإف

 "سمشلا اذإ »و ''' « ترطفنا ةاسلا نإ ٠ : لجو زعهللا لوق ىلإ
 زوجي الو . ةلاحم ال عقاو اذه نأ '' «تقشنا ةارسلا اذإ ١ و "* «تركوك

 امنإ ( تنإ )و « ملعي 00 (نإ) اذه عضوم يف نوكي نأ

 نإ ؛:هلوق لثم اذه سيلو . ريما هب ربحي ايف عقوتلاو نظلا اهجرخم
 . مهيلإ عجار اذه نآل , "« فلس دق ام مهل" فغي اوبتني

 « رسبلا ّرمحا نإ كيتآ : تلق ولو . رْسملا را اذإ كيتآ : لوقتو

 )١( مالكلا اهب أدترب' نأ : ءادتبالا .

 راطفنالا /؟) ١ .

 )*( ريوكتلا ١ .

 . ١ ىاقشنالا (؛)

 . "م لافنألا (ه)

 د ه4 ود



 '' ةلاحم ال عقاو هنآل ؛ آلاحم" ناك

 ؛ ءازجلا فورح اهتعراضمل اهب يرزاجي نأ زاج رعاشلا رطضا نإف

 .باوجنم هيلع لخدي يذلال ءفلل دب الوءهباوجو لعفلاىلع ةلخاد ابنأل
 طش هل وذ ةروره راج جنن
 و هت

 دقت منار اسخ امااذإ ارث“ نيل فيز "هاو اقر يل فرت

 (ليوط) : رخآلا لاقو

 "راش ناد نإ ناظم كو نام اننابلا كتل اق

0 

 . -8١( 9 س < 487/١ ) هيويس ةاثمأ نم اذه (1)

 اماذإ ) ناكم ( تدمخ اذإ ) ظفاب ( 44/١ ) هيويبس هدروأ (؟)
 رعشلا يف اذإب ةازاجلا ىلع هب دبشتسا دقو . قدزرفلا ىلإ همسنو * ( تبخ
 الي ال هنأو « لّسقتسي' امل اه'وأر ثمح ( نإ ) ب اهوهّسُس » : لاق ؛ ًارارطضا

 .«باوج نم اهل

 قالطإللادلا تريسسك نكلو«نوككسلاب موزجب وهو « اذإ باوج ( دقت )
 . اذه انباتك يف اهدعب امو ١194 ص عجار ؛ منرتلل دملا فرحي تلصاوو ةيفاقلا

 .مزج لحم يف طرشلا لعف : تدمغ - هيوبيس ةياور ىلع - وأ تبخر
 اهب رختفا امنإو © رضم نب سادلا دالو ا ل ةكردم مأ فدنخو

 - ١م « قالوب ط « ةتازخلا ) اهملإ يمني ممت بسنو « يمي هنآل قدزرفلا
 ةدكقوتملا زانلاك ةرينخلا ىف وه اهب ريقلا نم ىلتق ل مقل : لوقبد 2. (4

 . (يرمتنشلا) « هتلسق يريغب تدعق ادإ

 -: يرمتنشلا لوقي. مطخلا نب سدق ىلإ ايوسنم١+6١/4باتكلا»يف درو( )

 ةضل



 (فيفخ ) : ريه ز نب بعك لاق ام دبجلا

 0( انوع (طشان. ءأ| 00-2 ابنم ثعمتا ءاشت ام اذإو

 باوجلا ىلا جاتحت يتلا (اذإ) هدهو
 ١

 : كلوق كلذو . ةأجافملا فرح اهلاقي يلا يهو رخآ عضوم اذإلو

 مزج مضوم يف امنأل4(ناك ) مضوم ىلع افطع ( براضنف) مزج هيف دهاشلا ه-

 ترصق اذإ + لوقن.. ةرورض ( نإ ) لمع ةماسغ اهرادق هنآل « اذإ تاو لغ

 قح مهيلع نيم دْئقم' اناطخي اهانلصو «نارقألا ىلإ لوصولا نع ءاقللا يف انفاسأ

 : « مهلانت

 هنور رعش ٍق اضيأ عقوو.مطخلا ََن سسقل ةرور# ةيئأب ةديصق نم تدملاو

 . (1514-1594/# قالوب ط ) ةنازخلا يف كلذ لبصفت رظنا . عوفر“

 ريهز نب بعك ناويد حرمش » يفو . 41/١ هن وممس ةباور اضنأ اذكه )١(

 ١5١: ص 2<( ١96٠ ةرهاقلاب ةيرصملا بتكلا راد ) « يركسال

 اروءذم طش ان سمشلا ملطم 20ابنم 'ثمبأ ؛ءاشأ ام اذإو

06 . 6. 0 2 
 ؛ دلب ىلإ دلب نم مطقي أروث : اطشات : ريثأ : فعن يرككسلا حرش يفو

 .لبللا ىرس" اهرسكي مل : لوقيف . هطاشنل أطشان ”روثلا يمس امنإ : مهضعب لاقو

 اهتعرس ىف : ديرب « ًاروث اهابإ ىئهمب ثعدأ : لاق هنأكف . ع زّفلا : روعذملاو

 . اًءاضمو

 . اهيف بجي ام ىلع (اذإ) دعب عراضملا عفر دهاشلاو
 تسول



 و )١(

 .ءادتبا ن وكتاال هذهن . دنألا اذإف ريسأ انبوب ديزاذإو تجرد

 دلع مهنصت نإو » : لجو زع هللا لاق ؛ ؛ ءاقلاك ءازجلل اباوج نوكتو
 كلوق نأ اك «اوطِنق :اهانعم نآل « '"' «نوطتقي مه اذإ مهيديأ تمادق ام

 اهرد كطغأ : هانعم امنإ ( "مرد كلف ينتأت نإ )

 ظ لوقو .لامقتسالا ال لاحلا اهاتعمو « ةيمسالا لمخلاب صنخت ةمئاجفلا اذإ )١(

 . ةأحافملا ىلع لدت ةءلك اهنأ هب دصقد" ةًاجافملا فرح ( اذإ ) نإ دربملا

 ١الى /خ : هباتك نم نرخآ نيعضوم يف ةيئاجفلا اذإ نع دربملا ثدحت دقو

 دعد ممالاو<ربخلا دسم دست ةيئاجفلا اذإ نإ لوألا مضوملا يف لاقف . 3904و
 ط - 48-ملال ص ةرهاقلا ط ) ينغملا يف ماشه نبا لوق اذهب لصتيو . أدتبم

 لمق اذإ هنإو © دربملا دنع ناكم فرظ ةيئاحفلا اذإ نإ ( 4س ص ىثمد

 .(ادسألا ةريشفحتابف ) يأ ًاربخ دربملا دنع اهنوك ّحص ( دسألا اذإف تجرخ )
 « هب اح"رصم الإ ليزتتلا يف ةيئاجفلا اذإ مم ربخلا عقب مل هنأ ماشه نبا ظحالبو

 ”ةدحاو ةحمص الإ تناك نإهو ٠١( هط ) «ىعست ةّمح يه اذإف اهاقلأف » وحن

 .( ؟"* سي ) « نودماخ مه ادإف
 .اذه انياتك نم“ لوآلا شماحلا ؛ ١؟*ص يف ةيئاجفلا ذإ نع اشيدح رظناو

 . مورلا (؟(

 كا



 (''اًمإو اّمأ باب اذه )١1١(

 هلف ديز امأ : كلوق كلذو . ةازاجلاىنعم اهيف نإف ةحوتفملا امأ

 رطعاف ءيش نم نكي امهم : ريدقتلاف ؛ امههرد هطعاف ًاديزامأو« مهرد

 مالك وهو . ءازجلا ىنعم نم هيف ا باوجلا هافلا تمزلف « ًامهرد اديز

 فترإف « برضاف اديز امأ : لوقت كنأ ىرت الأ . ريخأتلاو ميدقتلا هانعم

 0 يدع ىنعم يف (امأ) نآل ء نجي ملعفلا تمدق

 قت كيكل ك6 ءابقلا هه ووك نأ لفقلا دج ايت و لدف هينلضتياإل

 . هدعب ام هيف لمعيو هانعم اذه يذلا فوذحملا دسم دسيل مسالا

 الإ « لذدت نأ لبق هتلاح ىلع ( امأ )دعب مالكلا نأ بابلا اذه هلمجو

 امأو » : لجو ”زعلاق هارت الأ .ءازجلا باوج ابنآل « ءافلا نم دب ال هنأ

 ًاديز ) لوقي نأ ىأر نمو . مانيده دوُم : كلوقك '' « مانيدوف ٌدوُم

 الف متيلا امأف » :لاقو . هبرضاف ًاديز امأ :لاقف اذهب بّصن (هتبرض

 .؟؟-؟الإع (1)

 . 1١ تلصف' (؟)

 - موو



 .بابلا اذه "سيقف اذه ىلعف . ''” رب ع ٠ه 6١

 : كلوق كلذو . (وأ ) عضوم يف نوكت اهنإف ةروسكملا (ام] )امأو

 هللا لاقو.ارمع وأ ًاديز تبرض :ىنعملا نآل ؛ آرمع امإو اديز امإ تبرض
 ليبسلا هانيده انإ ٠ : لاقو « '' « ةعاسلا امإو باذعلا امإ » : لجو نع
 4و امو اركاش: اهز

 تنأف ةحوتفلا تركذ اذاو . اهريركت نم دب الف (امإ) تركذ اذإف

 :هلوق امأو. مئاقف دي ز امأ:لوقت؛اهربخ “مت اذإ اهيلعتفقو تئشنإ: رئخم
 نم امأو . ىكزي الأ كيلع امو . ىّدّصت هل تنأف . ىنغتسا نمامأ »
 فام مالكلا نإف؛ ''« ىّبلت هنع تنأف.ىشخي وهو . ىعسي كءاج

 :ىنعمانألء رج ل تكسو ( اديز امإ تبرض) تاق ولو . ريركتلا لبق

 . ًايلغتسم ًامالك نوكي ال (امإ) دعب ام نأ ىرت الأ ؛ اذه وأ اذه

 ًاديز تبرض) تلق اذإ كنأ (وأ) و (امإ)نيب لصفلا نأ ليلخلا عزو

 )١( ؟ ىحضلا .

 .ا08 محمرن (؟)

 . ” ناسنإلا (")

 , ١١ه سبع (غ)

 ع م146ه



 ثدح مث ؛ عيمأسلا دنع نقيتم تنأو كمالك ردص ىضم دقن ( ًارمع وأ

 ىلع كمالك تينب دقف (... ًاديز امإ تبرض ) تلق اذإف ؛ (وأ) ب كشلا
 ا كعمل

 الو «ىنعملا اذهل (ام) اهيلإ تمض ( نإ) يه امن هذه (امإ) نأ معزو
 زاج رطضا نإف ؛ رعاش كلذ ىلا *رطضي نأ الإ اهنم (ام) فذح زوجي

 : لاق . اطوصأ ىلإ ءايشألا درت رعشلا ةرورضنآل « فذحلا

 (رفاو)

 '' رْبَص لاجأإ نإو اعزج نإف اهنبذكاف كّسفن َكتْبَذَك دقل
( 

 دعب (#0 ص قشمد ط - ١5ص ةرهاقلا ط ) ينغملا يف ماغه نبا لوقي )١(
 مالكلا ينبي' (امإ) نأ الإ ... وأل يناعملا هذهو » : هذه (امإ) يناعم دروأ نأ

 اهراركتب جو كلذلو«هريغو كش نم هلجأل اهب ءيج ام ىلع رمألا لوأ نم أهعم

 «هريغ وأ كشلا أرطب مث“ مازجلا ىلع ابعم مالكلا حتتفي' (رأ)و ؛ رودن ريغ يف
 . « رركتت مل اذهو

 اهنتقادصت الف : اهنيذكاف . ةيذاكلا ينامألا كلتنمت : كسفن كتبذك (؟)

 . ليلا ريصلاب عئرذتلا : ريصلا لامجإ . كلذ دعب هب كمّنَم امف

 )4/١ 1-4186 4171/١ مضاوم ةثالث يف تيبلا اذهب هيوبيس دبشتسا دقو
 "لح وهو « ةرورض رعشلا يف (وأ) ىنعمب يتلا (امإ) نم (ام) فذح ىلع ( "1/9
 تا تدار ام اضيأ دردملا دنع داهشتسالا

 5# تفك



 . ( امإ ) ىلع الإ نوكياال اذبف

 مسضوملا وهو <« تسلاب هيومبس اهبف ديشكسا يتلا ةثالثلا عضاوملا لوأو 5

 «فرح دعب هراهظإ لمعتسملا لمغلا هيف رّمْضي' ام باب ٠ يف لخدي « ”يماسألا

 لوق ( ١1١١ ص ) بايلا اذه يق هيوبيس دهاوش نمو . ( اهدعب امو ١١ ص )
 ( طيس ) : رعاشلا

 البق اذإ ءيش نم ”ك'راذتعا امن ابذتك نإو اًدقح نإ كلذ ليق دق

 طرمشلا فرح هيضتفي رمضم لعفب ( ابذك ) و ( ًاقح ) بصن هبف دهاشلاو
 اهبلعىنبي يتلا فورحلا نم ( 5 س < 1لع ص) هيوبمس لوقي اك ('نإ) ةنآل < نإ
 ('نإ) لبق ام ينغأ دوو . ايذك ناك نإو ًاقح لوقملا ناك نإ : ريدقتلاو ؛ لمفلا

 .لمق دقف ًابذك ناك نإو «لمق دقف اقح لوقملا ناك نإ : ريدقتلاو « اهباوج نع

 هب ديشتسا يدلا تيبلاب ( 1” 4 ) كلذ دعب هبوسس دهشتساو

 : هرمملا

 ريص لامجحإ :رإو اعزج نإف اهتيذكاف كفن كتبذك دقل

 ًاعزج امإ ) ىنعملاو « « ربص لامجإ ترإو اعزج نإف » : هلوق يف دهاشلار
 تعزج امإف : ريدقتلاو . ةرورض (امإ) نم (ام) فذحف « ( ربص لامجإ اهإو
 ىلع بوصنم (ًالاجإ) و (ًاعزج) نم لكف ؛ ًالاجإ ربصلا تلمجأ امإو * اعزج
 . رمضم لعقب ةيردصملا

 - رطشلايفنيترم ةدراولا(نإ) "نأ ىلع هّنن تسلا اذه هيويسس دروأ نأ دءبو

 مجال



 نإ كنإف مقا م نإو« كتآ ينتأت نإ : تلق اذإ ةازاجلا يف امأف

 نإ و اقح نإ كلذ لمق دق ) قباسلا تيبلا يف (نإ) لثم ةيطرش تسل يناثلا ح

 هيوبيس لوقي.ةرورض (ام) اهنم تفذح' (وأ) ىنممب ( امإ ) يه امنإو « ( ًابذك
 نإ ) كلوةك سلو « ءازجلا نإ ىلع سملو ( ا-هإ ) ىلع اذهف » : (١ه ص )
 واو ؟ ءافلا لبخ'دت' كلنذأ ىرت الأ ؛ لو (امإ) ىلع اذبف . ( ًابذك نإو [ةح

 تحئتحال - مالكلا [ ”تفنأتسا : يأ ) ”تلبقتسا دقو - ءازجلا نإ ىلع ناك

 هنكلو « ( ابذك نإو (ةح نإ ) هلوقك ( اعزج نإف ) هلوق سيلف . باوجلا ىلإ
 فترإف ) تلق ولو . [ ؛ دم ] « ًءادف امإو 'دعب اًدنم امإف « : ىلاعت هلوق ىلع

 امإو ”عزج يرمأ امإف ) تلق كنأك « ًارئاج ناك ( ربص 'لامجإ نإو عزج
 حرط زوحي الو .اهيف كلذ زاج (امإ) تلقف اهَشْسّدحص ول كنأل « ( ربص 'لامجإ
 . « رعشلا يف الإ (امإ) نم (ام)

 اكعج ول هنإ هيف لوقي يفاريسلا حرش نم رصتخم مالك ١6 ص شماه يو

 « اهدعب ايف نوكي ( نإ ) باوج نآل ؛ باوجلا ىلإ انجتحال ءازجلل انهه (نإ)
 فورح نم ءيش اهبءلع لدي م اذإ باوجلا نع ًاينغم“ اهلبق ام نوكي دقو
 لطي (”مث”) وأ ءاف امملع تلخدأ نإف «(ينتئج نإ كمركأ ) كلوقك فطدلا
 . ةازاجما ىلع تدملا نوكي نأ لطب كلذلف « اشغم' اهلبق ام نوكي نأ

 نم تسلا كنا 1 ه4 « قالون ط ) ةئازخلا يف يدادغبلا لوقدو

 ؛ةرم' وتب هتلَتَق نأ دعب ءانخلا !خأ ةيواعم اهمف يثرب ةّملصلا نب ديرأدل ةديصق

 هنأل ©« اهيبذكاف كسفن كتبذك دقف ه : هباوصو افيرحت لوألا رطشلا يف نإو

 ًاعزج نيءز# امإف : ىناثلا رطشلا يف ريدقتلا نوكي اذه ىلعو . هتأربا بطاخب

 ْ ًالاجإ ربصلا نيلمحت امإو

 دس”



 « نكأ نكت انيأ : وحن ءازجلا فورح> رئاس ىف اهديزت اك (ام) تدز تش

 لوقتف . مقأ مقت ىتمو « كت يتتت نإ : اهناآل « كتآ ينتأت ام ىتمو

 ىضذم دقو . كعم مقأ مقت امإو « كِيآ ينتات امإ : تئش نإ اذه ىلع

 . ءازجلا باب يف اذه ريسفت

 - م44



 )*١( دودمملاو روصقملا باي اذه '''

 :ئى ردم وع كلوز" هع نوي فمقو لاو واويلكف:نوضتلا امآف

 « ةكرح عضوم يف تناكو « ةحتف دعب واولا تناك اًملف ؛ لَعْفم هنأل
 الو ؛ آفلأ ءايلاو واولا بلقتف (ىمّر ) و ( ازغ) لوقتاك « افلأ تبلقتا
 عضوم يف تناك اذإ البق حتفلاو الإ عضوملا اذه يف اههنم ةدحاو بلقنت
 وحن كلذو ؛ بلقنت ل ةحتف املبقو لصألا ةنكاس تناك نإف . ةكرح
 .اهنوكس لجأل افلأ بلقنت الو « ( عْيِب ١ و ( لوق")

 . مو-الول» (1)

 نع ( تسبح يأ ) ترصق' هضلأ نآل « ًاروصقم روصقملا يّمم” (؟)

 . ةدئاز فلأ دعب ةزمهب يبتني يذلا دودمملا نع قرتفا اذهيو ؛ ةزمحلا

 ٠١ س 2101/5 ) لوقي . صوقنملا وه رخآ مسا هيوسم دنع روصقمللو
 تمقو واولاو ءاسلا تانب نم [ ةملك : يأ ] فرح لك صوةنملافد : -١١(

 واولا نراكم ”فلألا لّدْبت' نأ هناصقن اًمِإَو . حوتفم فرح دعب هواو وأ هوا

 . « رجاالو عفر الو بصن ابلخدي الف « ءاملاو

 ةمزال ءاي هرغلآ يذلا برعملا مسالا وه ةرخأتملا وحنلا بتك يف صوقنملاو

 اه #”قخء



 فرحلا ريظن ىلإ رظناف « دودمملا نم روصقأ١ فرعت نأ تدرأ اذإف

 هريظن نأ تماع « ةحتف هلبق ًاكرحتم هرخآ ناك نإف . لتعملا ريغ نم

 جرح " ةلزئم وهف « لعفمُ هنآل « ىزغمأو ىطغم : كلذ نم .روصقم
 د. رصاتسم ةلزنع هناا + فيدكس و نظتنم كلذكو . هركمو

 . كيلع درو ام عيمج سقف اذه ىلعف

 ىلع لعءافلاو « ( لّعفي ليف ) لع لعفلا ىرت نأ روصقملا نمو
 ءارذح ردي رذحو« اقرف قرفي قرف :كلوقكلذو ؛( لعف )

 : لتعملا نم اذه 00 ردخو رطب وغزة رطب رطيب رطنو

 :لوقت ا لاا لّعف ) ىلع عقي ردصلا نآل « ىو# ىو ؛ يروه

 2 وه وهو قدح ا ' ةلوع وهو ب وطتلاو «رذدلاو 2 قرعلا

 . وط وهو ءىوطي يروطو

©6 

 2 نالّمف وأ لَعفأ هنم مسالا يذلا لَعْفي لِعْفل اردصم ناكامو
 . كاذك وبف

 ”لجرلا يع : لوقت كنآل « ىّعَأ وهف لمفأ هنم مسالا ناك ام امأ

 كلذكو : ىشعَأ وهو لجرلا يِشَع : لوقت كنآل « ىثعلاو . ىَمعَأ وبف

 "جاو



 '"'" ىنق أ لجرلا نآل « فنالا انق نم انقلا

 لجرلا ّيِردَص :لوقت كنآل « ىوّطلاو ىدَّصلا وحنف نالُمَف امأو

 «ناشطع وهف شع :كلذ ريظنف.ناّيط وهف يروطو « نايادص وبف
 لو "كلا نودلز ناكظ وبث نوطو ' لتلا نه ودفلاو
 هللا نيضملاو« نابلع وبف

 لرد كلدكو من رتلا نوفل وي و وع أ ويف روع لولا نيكو

 .كلذو غو مّلَّصلاو « " رتّشلاو

 (8©ه) و

 عملا نآل . ىتفا اع را انت كاوقوخ كلدرار نويكو

 وه « هفرط غوبُسو هطسو بادي دّدحاو هالعأ عافترا : فنأآلا انقآ )١(

 .( ءاوُمنق<) ليلدب واو نم ةلدبم انقلا فلأو . ( سوماقلا ) ءاوسنق  يهو ىنقأ

 . ( سوماقلا ) اعزسف ءاجو 2« شيهّدو رسحست : هيناعم نم : هلع (9)

 ءاخرتسا وأ « هقاقشناو « لفسأو ىلعأ نم نفجلا بالقنا : رّثشلا (*)

 . ( سوماقلا ) يُِّسعو حرفك لجرلاو نيعلا ترتش ؛ هلفسأ
 . هتئعبتي أ هتاوّفَتق نم هنآل «واو نم ةلدبم هفلأو ؛ افق عمج : ءافقأ (؛)

 « ناوّجر امهو ؛ رثملا ةمحات وأ ةمحانلا : اجرلاو . اجر عمج ءاجرأ ()
 . واو نم هلدمم هفلأف

 - عال دب



 وحن « لّمف ىلع حوتفملا نم هدحاو نوكي نأ بجو « لاعفأ ىلع ناك اذإ

 1 مانص'أو ممَصو « باتف و 0 يلا 1 لامجأو لمج

 مّلض ةلزنمب هنآل , ءاعمأ : ىعم يفكلوق وحنف اروسكم ناك نإف
 4 روصقم ىعم ءاعمألا دحاو نوكينأ بجو دقو . عالضأو

 لاق كلذ لعو . ًلعاف ءادن | حيحصلا هعمجو 0 0 وبش قد أمأف

 ( ليوط ) : رعاشلا

 ترفخأا و: تنصر ةادنألا' طقتا ”اذإ
 (ع)ع

 زواعملا اهيلع جّردت مو ًاريبح

 )١( ربعبلا ( ةعاذارب ) فاك | : بّدقلا .

 ©« سوقلا فصو يق ةروبشملا رارض نب حامشلا ةددصق نم 4٠ تيبلا (؟)
 ١558 ةئس رصمم فرامملا راد هترسثن اك هناريد نم اهدلي امو ١17 ص ىف يهو
 . ١١ ص يف دهاشلا تببو ؛ يداها نيدلا حالص ىتيقحتب ( 47 برعلا رئاخذ)

 يفو ؛ دسجلا ىلي يذلا بوثلا وهو راعّدشلا نم « 'تسبللا : ”ترسشأ

 نم اهبلي يذلا ءاطغلا لمد يأ « معان ديدج : ريبح بوث . تم رثكأ : ةياور
 ناصت“. رخآ ءيش ريبحلا قوق لعجي“ مث  اهبحاص دنع اهتسافنل معان ديدج بوث

 مو : ةياور يف : جادت اهراتوأ دسفمتف حابصلا ءادنأ اهلّلبت الثل كلذب

 اهنأل لانتتت' ىنلا قساَخلا ةملاملا بايشلا : زواعّملا . هانعمب وهو « « 'فّفْلُمت
 ١ .زوعم اهدمحاو « نيز_ونعملا سامل

 (؟؟) وحنلا يف صوصن تت



 قلد

 ( طيسب ) ناك نب ةرم لوق اماف
 013 هاا 0: 001 ه5 3 1 3

 اءاماظ نم بلكلار صب ام رةيدنأ تاذ ىدامج نم .ةليل يف
 '"”اينطلا

 : نالوك هريسفت يف ليق دقن

 «يلايل ىلع عمجت الو هلَْف ةليل نآل ؛ يلايلو ريكاذمو حمالم وحن عمجلا ريغ
 : ” لضافمو لغاقم لع ناعم ال رك ذو ةحملو

 نوميقي يذلا موقلا يدن يأ « يدن عمج دارأ امإ : مهضعب لاقو

 : رعاشلا لاق 5« 2" نورخفيو نوفيضُيف هيف

 هل لاقب ناكو . ةساملا ءارعش نم وهو *“ .يدعسلا تاك ن هرم )١(

 دمحأ حريشو قيقحت « ةبيتق نبال ءارعشلاو رعشلا ) همركو هدوجل فايضأآلا وبأ

 . ( 545/9 < 1955 رصمب فراعملا راد « ةيناثلا ةعبطلا « ركاش دمج

 مالسلا دمعو نيمأ دجحأ قيقحتب ) قوزرمل ةسا#لا ناويد حرش يف (؟)

 ىدامج يلايل نم ةلمللا لعجو » : ١68/4 - 1١5904 ( ىلوألا ةعبطلا « نوراه

 هبق « ايتطلا اهءاماظ نم بلذكلا رصبب الو : هلوقو ... ... دربلا روش نم اهنأل
 يوف بلكلاو . تيملا لسح : بنطلاو . اك ارتو ةماظلا فدر يف ةفلابم

 . « هدادتماو مالظلا لماكتل كاذف « هفصو ام ىلإ هرمأ غلب اذإف « رصبلا

 . اذه انباتك نم ١5 ص ىف لوألا شماهملا رظنا (ع)

 لاق . تيبلا اذه يف ( ةيدنأ ) ريسفت يف نيرخآ نيبجو ينج نبا دروأ (4)

 - ضعبيف اهو رجأ دق نيعلا ةحتف نأ ىلع كلديو » : هجه١/+ صئاصخلا يف

 ل "هوه



 رك
 ٍبيوأت ءادعألا ىلإ ريس مويو رةيدثأو تاماقم موب ناموي 1- هداعذ 0 مع (2

 ىدن مهريسكتف .( تيبلا ) : ناكحم نب ةرم لوق نيللا فريح ىرجم لاوحألا

 كلّذل راصفق « لامعفت ىرجم - لّعْف وهو - ىدن ار'رجأ مهنأب دبشي ةيدنأ ىلع

 ونأ زاخأو 0: ( نشل ) صئاصخلا يف لاقو .« ةيدْغأو ءادغك ةيدنأو ىدن

 نرأ « ةيدنأ تاذ ىدامج نم ةلبل يف ه : هلوق يف [ طسوألا شفخألا ] نسحلا
 ءادركس ةيدنأ ىلع ءادن رسك مث «لابحو لمجك ءادن ىلع ىدن رّسك نوكي

 . عةيدرأو

 . داش ةيدنأ ىلع ىدن ممج نإ ( ١س“ ١؟7/ ) هيوبيس لاقو

 ' ٠١8/١6 .ديس نال صصخللا رظناو

 نبال تاملضفملا حرش ِق هل ةددصق نم يدعسلا لدنح نب ةمالس هلئاق )١(

 تابدأ عبار رهو ١١١5© ص يي تيبلاو . اهدمب امو 58 ص « يرابنالا

 : هلو ء ةدصقلا

 برلاطم "ريغ نا كلذدو ىدوأ بسحامتلا رد اد ”بامشلا ىداوأ

 بيقاعتلا ”ضّنك ار هللا رادبا ناك ول هيشللطي ”بئلشلا اذهواثيثح ىللو

 بيشلل تال الو 'نكلنا هف 'ةقاوع دام يذلا 'بابشلا ىدوأ

 داو ال عمج هنإ 0 ا

 وهو بوتقتعي عمج بيقامبلا [اميرسم : اثيثح . دمألاو ةياقلا : وأشلا .

 ”تافرنل . هرخاوأ : هيقاوع . هتعرسل بوقعملا 'صّنخو « 0

 هح رطشلايف ( ول ) باوجو . 'ذّلأ عراضملاو « ًاذيذل هتدجو : ءيشلابو ءيّكلا

 سه 7506 -



 . هرئاظنب روصقملا لع لدّتست أمنإف

 ةمحلاو ؛ ىقرو ةيقر وحن لعن وأ ةلّغفل اممج ناك ام روصقملا نمو

 نال ؛ ىدمر ةيدم, أولاق دقو ( قدموا دع وا كرو ةؤخ لو( ىحلو

 . ظاو ةملظأو ؛ عطقو ةعنطقو « رّدِكو ةرّدك لتعملا ريغ نمهريظن

 .هببشأ امو اذهب روصقملا لع لدتست امنإف

 نا ورنا طعون انفع وع نالعمل انن عنا امر روضقملا قفاو

 : تس و قب يق رك دق رهن

 اينأدلا : كلوقكلذو« لّمف لاثم ىلع عقي هنآل« لحفل اعمج ناك امهنم و

 .كرادنا ال هنكلو 6 هميللطلا : ىأ فرذحم قالا تسلا نم يناثلا --

 ماسلا ثنؤملا عمج نرأ ىلع هب ديشتسي' « وحنلا دهاوش نم ثلاثلا تدملاو

 ط ) ةنازخلا رظنا . سنجلل ةبفانلا ال مسا ناك اذإ حتفلا وأ رسكلا ىلع ىَنْسْسي

 . (اهدعب امو ٠/4 ةيفلسلا ط ح اهدعب امو مه/؟ قالوب

 . هلبق يذلا تيبلا يف ( هبقاوع ) ريسفت ( ناموي ) عبارلا تدملا يف هلوقو

 « مقلاب ( تاماقمأ ) ىوريو . سلحملا : ةماقّملاو « ةماقم عمج تاماقملا

 ريسلا يف ةعرسلا : بيوأتلاو « ( ريس ) ةفص ( بدوأت ) و . ةماقإلا هد ديرب

 . َنَمْمَأ اذإ ابيوأت هرفس يف 'لجرلا بكوأ : لاقب « هيف ناعمإلاو

 سو



 . ''ىّصقلاو ايصقلاو « اندلاو

 هنأل 2 '"' ( اذك نم ) هعم يذلا ( لَعفأ ) يف ًاثنؤم ناك ام هنمو ّ (؟)

 2, ىربكلا هذهو « ربكألا اذه : كلوق كلذو . لْمَف لاثم لع نوكي
 قلن رغما اذه: لوهت ت9 ؟قوألاو لول اود ىركشلاو رفصألاو
 . كدم لوُأ اذهو « كنم ربكأ اذهو

 تيم اه ةناستإ اك دكا خت ه0 ناقد ال اندووضفلا نمو

 وه امب هرّصق ىلع لدتست كنكلو . اذكل ”'(لاذق ) واذكل ( مّدك )
 . هانركذ ام وحب هفالخ ىلع

 ثيناتلل ناقلأ عقت وأ,ةدئاز فلأ دعب عقتواو وأ ءاي هنإف دودمملا امآف
 كيرحت وأ فذح نم دب الف نافلأ تقتلا اذإ هنآل ؛ ةزهه ةيناثلا لدبَت
 م روض: فودتملا ىافل بضيق مقرنا فدان نانكان ىقتلراللل
 . كل تركذ اذ كرحف

 : ) سوماقلا يداولا فكرطو « ةدنمملا ةياغلا 9 امّصيقلا 1(

 . سأرلا رثخ ثم عامج : لاذتقلا (*)

 ا



 دعب وأو وأ ءايزم ةبلق:م وأ ةيلصأ هتزمبف ثنؤم ريغ ناك امامأف

 تاتو :لاتفو نارك . قت لاثف لع هرم اهكلذ نق ةذقاو لأ
 واولا تاوذ نم ناك نإف . ةدئاز فلأ دعب ماللاعضوم نآل « ماركو

 نيةينالاد ىتف اي مازغو واقس : وحن « ةيلصأ هتزمه ام وأ « ءايلاو

 كارت نم هيأت نقف 1 كلرشو فر وول

 .اذبك اذبف
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 امنآل "تأمل اردصم بابلا اذه نم ناك ام دودمم هنأ هنم معي امو

 امم اذه . دانكن رفا فاطخإ تاطخأب وحن « « لاعفإلا نزو ىلع ينأت

 5 ءازغإ هتيزغأو ءاطعإ هتيطعأ: واولاو ءايلا تاوذ نمو : ةيلصأ هتزم#

 : :ءاضعتنا تمفتسا «ق تامقحدأل ا ردتصم اك انك كلذكو
 . بارضتسالاو جارختسالا ةلزنب هنآل ؛ ءاندتسا تيندتساو

 ةلزنب يتأي هنآل « َلَعَتْأاَو لمهن !كلوقا [ردصم ناكام لك كلذكو
 ىفتخا :وحن « ةدئاز فلأ ماللال بق ام نآل ؛ رادتقالاو قاليطنالا
 .حيحصلانم هريظن ىلع هّسِقف هّمّسن لام لكو .ءاضقنا ىضقناو « ءافتخا

 كسانلا : ءاسسنعمو « فرصلا بتك ةلئثمأ نم ( فاقلا مهب ) ءارشقلا )١(

 .ةءارقلانّسل اوه( فاقلا حتفب ) ءاترفلاو .أرق نم هنأل ةيلصأ هتزمهو .دّدعتملا

 - جوملا



 ءةيدرأو ءادرإ : وحت دودمت هدحاوف ةلِعقأ ىلع بابلا اذه نم عمج لكو

 رام هريظن نأل ؛ ةيعوأو ءاعوو 3 ةين آو ءانإو « ةيسكأو ءاسكو

 . فاو لاش و ةرقنأو

 وحن كلذو « ءايلاو واولا تاوذ نمةلعفل ًاعنج ناك ام دودمملا نمو
 كلذكو ؛ ملعاف « ( ءارج )لاق '' ( ةوررج ) لاق نمو . ءارفوو ةورف
 ءاركو "رك

 ىلع نسلو# لّمف ىرق نآل ؛ بابلا اذه نم نسيلف ىرقو يرق امأف
 1 فاحصو ةفحص : وحن بابلا وه ةلعف يف الاعف نال ؛ لاعفوو ةلغف

 . نافجو ةنفجو « عاصقوةعصقو

 نمف . تومصملا ىنعم يف لوألا مومضم ردصم لك دودمملا نمو

 لتعملا ريغ نم هريظن نآل , دودمم اذه . ''' ءاغأرلاو ءاوعلاو ءاعّدلا كلذ

 )١( سوماقلا ) اهملت يتلاو ىطسولا عبصإلا نيب مام ز : لعنلا لاق ( .

 مجاعملايف حتتفلاب هدجأ لو. ءيش لك نم ريغصلا : مجلا رسسكي ةو'رجلا (؟)

 . يدد نيب يتلا
 حوتفملا عسجو . طئاحلا يف ىارتخلا : ( اهّمضو باكلا حتفي ) ةاوكلا (*)

 . رصقلاو مفلاب ىوُك مومضملا عمجو © ءابظو ةيبظ لثم "دملار رسكلاب ءاوك

 .(سوماقلا ) تتحضف تتكوص ءاغر ماعنلاو عب ضلاو ربعبلا اغر (4)

 ل وو



 . ""جاحشاو خارلاو حابُتلا

 ؛توصلا جرم هجرخأ امنإف دم نمف. رّصقيو دمي هنإف ءاكبلا امأف

 . نزحلا جرخم هجرخأ هرصق نمو

 ةلزنع هناآل «2نزولا اذه ىلع ةكرحلا ىنعم يف ناك ام لك كلذكو

 "' صافُنلاو "” داتلا

 0 "* رداصملايفعقيإرلق ند نا ؛اروضتعل والا زخم ردصلادجت اماقو

 ص يف لوألا شماهلا رظنا . هحيحشك هتوص بارغلاو لغبلا جاحش' )١(
 . اذه انياتك نم 65

 ىتح هنم [ بثت : يأ ] رءةنت نوءاطلا هبدش ةيشاملل ءاد : زاقكنلا )١(

 .(سوماقلا ) توم

 قى مفدت يأ اهلاوبأب صفننتت ءاشلا يف ءاد:( ةلمهملا داصلاب )صافنلا (خ)
 «ضفن' اذإءيشلا نم طقس ام وهو“ ةمحعملا داضلإب عوبطملافو .(سوماقلا) توم

 . ( ١7 س 4١١4/١6 ) صصختلا يف ةلمبملاب درو دقو . ردصمب سيل هنكلو

 عقرب نأب كلذو 2« سرفلا صّنسمقي نأ وهو « صاّنَلا اضيأ لسقلا اذه نمو

 ملو . ( سوماقلا ) هملجرب ( ضرألا برضي يأ ) نيجعيو عم اههحرطيو هيدب
 24١5/9 ) لوقي ذإهيوبيس هل لكثم نككللو « لببقلا اذه نم دودمملل دربملا لّدشع

 لتعملا ريغ نم هريظنو « ءازكنلا وحن كلذك جالعلا نوكيو » : ( 1١8-90 س

 .ازنهلعفو « بلثولا : ءازنلاو . « صامنقلا

 ءيحي (لَقو» : ( 17-18 س < ١٠ه/6١) صصخلا يف هدبس نبا لوقي (؛)
 . « روصقملا اكملاو ىَرّشللاو ىلا ريغ فرعأ ال لب « لّمف' ىلع ردصم

 _ 5# ع



 عقو :لوقت ال ؟ « اذكل "دم : هل لاقي ال ٠م دودمملا نم نأ ملعاو
 .'رئاظنلاب لدتست كنأ الإ ء اذكل ( رام )

© 

 «دوجأ هبف ةزمهملا رارقإ نإف افرصنم ناكو هينثت دودمم لك نأ لعاو

 : لوقتف ةزمهطلا نم واولا لِدبت نأ زوجن دقو .ناءادرو ناءاسك وحن

 . ديجلاب سيلو « ناوادرو ناواسك

 ةيلقتم تسيلو « لصأ ةزمهلانآل ٍ, حبقأ وهف ( ناوارق ) تلق نإف

 . زئاج اذهو . واو وأ ءاي نم

 كلذو . 5 دوجأ ةزمهلا نأ ىلع « نس>أ ناك اي ناكنإف

 الو « لصاب تسيلو « ةقحلم ةزمملانأل ؛ "”ناوابرحو '"”ناوابلع

 نم راولا لادبإ نم نسحأ قتحلملا يف ةزمهلا نم اولا لادبإ نأ يأ )١(
 نسحأ قحلملا يف ةزمهلا ءاقبإ نأ ىلع ؟( ءاترثقك ) ةيلصأ هتزمه تناك اهف ةزمهلا
 . اواو اهبلق نم

 « « يوغللا زنكلا » يف ) ناسنإلا قللت باتك يف يممسألا لوقب (؟)

 [ قنملا يف يأ ] هسمقو ٠٠١ : ١) ص4 ( #1960 توريب ؛ رتفاه قيقحتب

 لصأ نم تاذخأت قنعلا نتمت يف ناتللا ناوارفصلا نائيّصملا امهو « ناوابلملا
 [ ضقت ]جتشتنادقا "نسأ اذإ خيشلل لاقيو .دودخأ امهنيبلهاكلا ىلإ افلا
 تيأر:لاقيكوحنلاهوجوب رك ذ ”فورصماهدحاوو«"يبالملاهلعامج و .هؤاشلدع

 (ناوابثليع) تلف اذإف .”نسح ”ءابلع اذهو< نسح مابلمب تررمو ؛انسح يلع
 .« تاوارفصو ناوارمح : لوقت ا « ثانإلا ىرجم يرحي راص

 - يّ «٠

 نيكس مأ رسك د وهو < ءابرخ ىنثم : ناوابربح (#)

 - ب1



 "' لصألا نم ءيش نم ةبلقنم

 لاق نمو « ( يتاسك ) لاق (ناءاسك ) لاقنم: '"' بسنلاكلذكو
 ( يواسك )لاق ( ناواسك )
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 يوارمح و“ ناوارح و* واولاب الإ نكي م ثينانلل ةزمهاتناكنإف

 « ةينثتلا يف ءايلاو واولا تدر فرح>أ ةثالث لعناك اذإ روصفملاو

 تادرف 3 نايحر : تلق ءاملا تاوذ نم تناك نإف .ناوفق : لوقت
 قف

 ءأملا

 تزوب قحلم نزولا اذل_هو « 00 رابرحو ءاشلع نم لك )١(

 . ( سوماقلا نع : سبل ام لك وأ عردلا وأ صيمقلا وهو ) لاب ريسك لالعف

 . يلب امف رسشثع سماخلا صنلا نم ريخألا مسقلا رظنا (؟)

 ثيحكلذو «هباتك نم باس مضوم يف اذه نع ثيدحلا دربملا لصف (*)

 يتلا فلألا قتحلت“ ةينثلا فلأ نآل كلذ تتلمف امنإو » : ( #40 ) : لوقي
 ؛امقتلي نأ زوحي الف 2« نانكام امعو « ةيذثتلا ءاب كلذك و « ماللا عضوم يف تناك

 تددرف تنكر حف « ماللا تيهذل تفةن ولف . كيرحت وأ فذح نم 'دب' الف

 كلذو © لمفلا يف لعافلا تمنت ذث اذإ كلذ العاف تنك اك ؛ هلصأ ىلإ زايح لك

 تفدسح ول كناآل « ا لوقت مث ؛ اعدو « لحرلا ارغ : كلو

 اذإف «ىضقاو ىهار : لوقتو . دحاولا ظفل ىلع ناثالا يقبل نينكاسلا , اقتلال

 . « ةينملا يف روصقملا اذه كلذكف . امضق“ر ايمارأ : تلق تينث

 هل إلا بح



 'لقت ل  فرصنم ريغ وأ ناك افرصنم ايش ةثالثلا ىلع داز نإف
 عملا كلذكو ."' ”نايرابحو « ناين غمو « نايلبح وحن ءايلاب الإ هتينثت يف
 . تايليحو « تايرابحت وحن ءاتلاب

 نيبايلا يأ نم واو هفلأ تبلقنا ةثالث ىلع هنم ناك اف بسنلا يف امأف

 ةبسنلا باب يف هركذن مكح هلف داز نإف . "يوفق و يوحر وحن « ناك
)"»( 

 . 2 هللا ءاش نإ

 دما ليبس ام لْعُيل ء روصقملاو دودمملا عوقو زا اذه دعب ركذنو
 . هللا ءاش نإ امهمف رصقلاو

 ريغ هفلأ مما نوكي نأ امإ :نيرمأ دحأ ىلع وه اًمإف روصقللا امأ

 هلك اذديق# زطتسسسو# قم رعو# قيلع و اضعور» افتاوح ذل

 قاحلإل ةدئاز هفلأ نوكت نأ امإو ؛كل تركذ امل افلأ هواو وأ هواي تيلقتا

 . ثينأت وأ

 )١( ثينأتلل هفلأو .عملاو دحاولاو ىثنألاو ركذلل « رئاط » : ىرابحلا «

 سوماقلا ) «؛ تانرابح" ج . 'تفرصنال هل نككت ل وا ذإ يرهوجلا طلغر ( .
 م0 ص يف لوألا شمالا رظناو .

 يف ] او [ ”ىحتر يف امك ] ءابلا نم ةبلقنملا فلألا تبلق' امنإو ه (؟)

 ىلإ بسنلا يف ظفللا راصف <« تارّسكلاو تاءابلا عامتجا كتيهاركل « [ بسنلا
 . ( -/١ بضتقملا ) « ؟ادحاو فرحأ ةثالث ىلع يذلا روصفلا

 . يليايف رسشع سماخلا صنلا نم ىلوألا ةثالثلا مامقألا رظنا (ع)

 - ماج



 ثينأتلاو . "' ئطرأو 7 يترفعو و« ''' ىطنبح وحن قاحلإلاف
 ءامسألا عقت 5 تعقو غيص هذهف . 5 'يرق رق وة ئرشب و لح وح

 . ةدودمن الو ةرودقم اهل لاقي ال يللا

 : ”ىبلمو ىزنم لاسفمو. لمح وختف ضو افق لثم ناك امف
 . لخ دمو جرخ

 :ادج تحلم ىطتخ هفقلا نآلا«لصأ ةفالف ىطتنخ او نك ام

 : لوقت كنآل « ناتدئاز فلألاو نونلاو . نطبلا ريبكلا : ىنطتسحلا(١)

 نم لع ردسي :قللأ قالق اذهفأ .. ”ىتلَمف“ هتزوف ؛ خفتتا يأ « هنطب ةظيعت
 . يلادلا شماحلا رظذاو . 45/١ ينج نال فصاملا رظنا . يماخلا

 :75/9 ةيفاشلا حرش يف يضرلا لوقي .ًاضيأ ”ىنلَسف نزورلع ”ىنارّفع (1)
 قاقتشالا الواو . بارتلا رّفعلاو « هتسيرفل رّثفعملا ”يوقلا دسألا وه : يفرفع ه

 قحلم وهو . اهعضوم يف بلاوغلا نم تسيل نونلا نآل؛ فلآلا ةدايزب الإ مح م

 مص#حلاو . ةديدُش : ةانرفع ةقان ) . « ةةةرفع : ةقانلل لاقبو . لجرفسب
 كاش رع

 .( 7 / م ينج نبال فصنللا)لكرقلا وهو“ مدألا هب غسيدبأ تدل ىطارألا 6

 ىلع لديو .. رفح قاحلإلل هرخآ يف فلألاو « ”ىلئعف تزو ىلع ”يط'رأو
 ثتبهذ دقف ؛« ىطرألاب غد ذإ طورام مدأ : نولوقي مهنأ ةدئاز فلألا نأ

 .( م١ فصنللا ) قاقتشالا يف فلألا

 مجعميفو .( ررق « حاحصلا ) مضوم : ىلساعف نزو ىلع ىرفارق (؛)
 و « ءارلاو فاقلا ريركتي ) ىرقرق » : ( 58/6 دلفنتسؤ ط ) نادلللا

 .4 ةريثك لمخنو عورزو ”ىرق' اهف ... ةمايلاب ضرأ :( روصقم
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 ةقحلم هنلأذ ,ىلْمَف وه ىنلا ”يطراكو ؟ هبسشأ انو لدحف نحل

 : ابي ةقحلم كلتو « ةيلصأ برضلا اذه تافلأف . 5

 فلأ اهدعب عقيو«ةدئاز فلأ هرخآ لبقو الإ نوكي الف دودمملا امأو

 . قاحلاإلل وأ ثينأتلل واو وأ ءاب نم ةلدبم

 لاتفيا رح ةلوتمدفلا ركون اهأف

 5 ادريس قلل ماعاف- ءالعف و فال وادا رد ودقة دلل انأو

 ؛ َواولا نكسأ نميف - ملعاف  ءابوق وحن قحلت ءالغفو . '' ' لالّمشو
 '** طاطسف ةلزنمب وهو

 يمه امإ او 0000

 .ريماولاغبلاو ليخلل ةفشلا ةلزنب يهو «ةفحجلا ظيلغلا : لفتحملا )١(
 . للثمف“ نزو ىلع لّفحجاو

 . اذه انباتك يف يناثلا شماطلا عم ١١6 ص رظنا (؟)

 ةّيوقلا وأ ةنيمسلا وأ ةممظعلا وأ ةيركلا وأ ةليوطلا ةفاملا : حاد'رمّسلا (ع)

 . (سوماقلا) ةّماَدلا ةديدشلا

 . ةعيرس : لالمث ةقانو . ( نيمملا 'مض ) لاهّتشلا : لالمّدشلا (؛)

 ترزو ىلع طاطسفب حلم وهو « ”فورصم واولا نكاس ءابوق' (ه)
 « ةدودمملا ثينأتلا فلأب ورف - ةحتفلاب واولا كيرحتب - ءانوق'امأ . لالطعف'

 ؛ ءالساخلا : املا تانب نم هلثمو « ءالعفأ هنزوو « فرصلا نم اعونمم ناك اذهلو

 -. ( ا//؟ ينج نبال فصلا ) (هيف ءاملاو وارلا تحّحص' دقو

 بعسل



 ةدئاز دعب ةدئاز 1( م١ .٠ ها ه

 .دودمملاو روصقملا ليوأت اذهف

 رش وه » : 0-8١ فصنملا يف :(ابحتف وأ راولا نوكسب ) ءابوقلاو ت

 : زجارلا لاق . دسجلا يف ربظب

 ”هقملفلا هذ ًايجع أ

 م 1 ١ 'قيارلا ءابترقلا ”نبيهاذت' له
 ءادلا اذه نم زجارلا بحعتي . قيرلا نم ةعطقلا : ةقيرلا . ةمهادلا : ةقيلفلا

 . قيرلاب ىروادي' هنأ معزت تناك برعلا نأ كلذو « قيرلا ليزي فيك ثيبخلا

 )١( ةدئاز فلأ دعب ةدئاز فلأ يأ .

 فك



 )١4( بسنلا باب وهو ةفاضالا باب اذه ١"

 ممالا تقلل ,كلذ ريغ وأ دلب وأ يحوىلإ الجر تست اذإ كنأ معا
 يه يلا ةفاضإلا ءامس سبتلد المل ايفنخت مو 6( ةديدش ّءأ هيلإ هدمسل يذلا

 ام لك كلذكو ؟ يركبو « يسْيف لجر اذه :كلوق كلذو . مكتملا مسا

 . هيلإ هتبسن

 «, ةنكاس ءاملا تناكو « هرخآ لبق ءاي هيف تناك اذإ مسالا نأ ملعاو

 , ةفاضإلا ءايل رسكني ممالا رخآو «تيم فرح اسبنأل ؛ زئاج اهفذحف

 : مَلَس ىلإ بسنلايف كلوق كلذو. '"' هجولا وه اهتابثإ : نولوقي هباحصأو

 ىح دنت يهر« بسنللدربملا اهدقع يتلا باوبألالوأ اذهو . ١م -١معإ# )١(
 قباسلاص الاب هتلصل .هانرتخا« باوبألا هذه نم رخآ باب يلاتلا صالاو. ١١0 ص

 . ) دودمملاو روصقملا باب )

 . 4-م س < ١9/9 هيوبيس رظنا . سايقلا يأ (؟)

 ا



 0 اهتابثإو 00 :نقيرق ىلإ يفق : : فيقث ىلإ « يمل
 هه - 2

 , ىلييقع : ليقعو «'يريشق :.ريشق و« يرينا :ريمن

 . يميهت

 نم ءاهلا لخدي ال« ءايلا فذح هجولاف مسالا يف ثينأتلا ءاه تناك نإف

 «ينست يدنا يو يعبر ةقير و اكل رقاقلاو رييغتلاو فذحلا

 : ةبي رخل ا يف مطوق امأف. ي ض دعس 0 : ةيذج يفو
 + لصألا هب يي يذلا لزب اذهف ' يقيل : ةقيلّسلا يفو « "ييَرخأ

 (2و

 مهيلع ذّوحتسا »و« هنع تحجل : : وحن

 ىّمسي' ةرصبلاب عاضوم < ( برخ ) سوماقلا لوقي امك « ةبيرخ' )١(
 . ىرغصلا َةرْئصُلا

 : يقلسلاو . ةعيمطلا :ةقيلسلا » : 58/5 ةبفاشلا حرش يف يضرلا لوقي (؟)

 ارا كارت عيط لمآ رك يدا عر ا تا رار

 . تاءارقلا نم هولقن اممف ءارقلل مّمنت الب كلذك نآرقلا

 ( ليوط )
 ها ”برع'أف ”لوقأ "يقيلس نكلو هناسل كولي يروحنب تنلو

 فصنملا) بسنلا ىصال يأءادحَلل يّمع نبا وه: مهوق هنمو « تقصتلا (*)

 . ( ”1/+ ينج نال

 فصنملا يف ينزاملا لوقي . سايق ريغ ىلع ( 'تححل ) يف ماغدإلا كف“ دقو

 نروكتت نأ يغبتي ناك دقو 2 ( هنيع تححل ) اولاق ايكو » : ( )٠٠01
 ىلع ءيحين [ ةماك : يأ ] فرح "بارف . '"تكمأو "تدر لثم ( "تحل )

 .150-158/صئاصخلا رظناو . « كلذ ريغ ىلع هباب ىرجم نوكيو « لصألا

 مم



 . كل تركذام هجولاو ؟ ''' « ناطيشلا

 . يريثع : ريثع ىفو

 )١( ةلداحجلا ١ . اذه انباتك نم 8+7 ص شماه رظنا .

 (؟ ()وحنلا يف صوصن - مو



 فرحأ ةعيرأ ىلع ناك ايف بسنلا باب اذه (16)
 ةسمخ ىلع ناك ايفو « ةروصقم فلأ هعبارو

 !١ ادودمب ناك ايفو«ةروصقم فلا هسماخو فرحأ

 نإفء«ةركنلا يف ةقرصنم « لصألاب ةقحلم وأ « الصأ هفلأ تناك ام امأ

 . " اهمزاي نيذلا كرحتلل ؟واو اببلقو « فلألا تابثإ دحلاو هيف هجولا

 «يروزعم_ : ىزعم ىلإو « يروهلم : "ىبلم ىلإ بسنلا يف كلوق كلذو
 (9) ء

 يوطزرأ :”ىطرأ ىلإو

 فلأ هعبارو ) ددع يبتذي بضتقملا لصأ يف ناونملاو . 147١-44/خ )١(
 دربملا اه ضرع يتلا لئاسملا عيمج لمشيل ىرت ام ىلع هانلمكأ دقو < ( ةروصقم

 . بابلا اذه يف

 . ةبسنلا ءاب لبق ريسكلا بوجو ينعي : « اهمزلب يدلا كرحتال ١» (؟)

 ردصملا ظفا لملدب « واو نم ةلدبم يهو . ةيلصأ ( ىبلم ) يف فلألا (ع)

 . ويل وهو

 ثلاثلا شمالا ) هلوق ىبس امك رفمعحي قاحلإلل ةدئاز ('ىئط'رأ) يف فلألاو

 -- . ( اذه انباتك نم 54 ص يف

 سال



 : ليواقأ ةثالث اهيفف ثننأتلل فلآلا تناك نإف

00 
 ىلإ و : ىلبح لي ل بسنلا يف لوقتف . فلآلا فانحت سايقلا

 و ا ل

 هجرخت افإذ كلذ تلعف اذإ كنآل « ةدئاز اواو قحلت نأ زوجيو

 ىت> « يوالفدو در او هم عل

 كنكلو«دحلا لع سيلو بهذم اذبف . يوارحصو يوارم< ةلزنب ريصي

 ,فينابلا جاجتم قفقحتل هتدكو

 عرجهلو ) عّرجب قاحلإلل ةدئاز هيف فلآلاو « ىلعف نزو ىلع ىزئعمو -
 فلألا ةدايز ىلع لدب امو . ( +١١ ص يف لرألا شماحلا يف اهدحت ةفلتخم ناعم
 2 فلألا بهذتف ؛ زيعماو زعم وا ادعم ها يتتعم ف نولوقب ني ىزعم يف

 رك ذم وهف «ثدنأتالل تسيل ىزعم فلأو .( 80/١ ينج نبال فصنملا ) قاقتشالا
 ( جره ر : ( ١؟/؟ هيوبتم دهاوش نم وهو ) رعاشلا لاق ؟ فورصم

 ًتادوس" ضرألا تةنارقإ رلعب [ بده ىكزلعمو

 «ركاذم هنآل (ىزعم) نيونت هيف دهاشلا » يرمتنشلا لوقي تيبلا اذه فو

 بادجلا ريثكلا وهو (اب دهأ) هلوقب هفصو كلدلو ؛ هوحنو عرج قاحلإلل هفلأو

 (طادوس”) لاقو .ضرألا نم فررسّملا وهو < ن'رق“ عمج ناربقلاو . رعّشلا ينعي
 . ١" ىنعملا ىلع لمحف « عمج نع يدوي هنأك دحاو مسا ىزعملا نأل < ممحف

 (١ نلاءعمصلعع) ةرضخلا مئاد ماس 7 تدث اذ ىلندلا ( .

 ا ميال



 .يولف دو ؛ىولبح :لوقت . هلصأ نم فلآلا ام ةلزنمب نزولا يف تراص

 ام ىلإ بسنلا يف زاجأ «ىزعم و 'ىِهْلَمِب ههبشف '"' اذه لاق نمف
 :لوقت «هب فلألا هًّبش 5 ثينأتلا فلأب ' 'ههبشي «فذحلا ةيلصأ هيف فلألا

 : ىرغمو. نبلغ ىلإ كمنلا ق يزغمو يبلم

 نيفلألا دمحأ ناك ذإ « مزال انهه لصنلا نآل ؟ ''ليواقألا أدرأ وهو
 0 ادئاز رخآلاو ةلصأ

© 

 ةفرصنم فذملا الإ اهبف سلف « ةروصقتم ةسماخ فلألا تناك نإف

 )َ 2 راسخ وب ىمارم وحن كلذو . ةفرصنم ريغ وأ تناك

 )١( ثلاثلا لوقلا يأ : (اذه) .

 . ةيلصأ هيف فلآلا ام ينعي : (هببشد) (؟)
 . ثلاثلا لوقلا ينعي (*)

 ثينأتلل هدئاز هفاأ امو «”ىبْلم » لثم ةملصأ هفلأ ام نيب مزال لصفلا (4)

 . ( ىلكيح") لثم
 ةروصقملا هفلآف«هتلع اف نزو ىلع هتيماار نم لوعفاا مما : ىمارم' (ه)

 . ةبلصأ

 )١( س يف لوألا شماهلا عجار . ثيناتلل هفلأو « رئاط ىرابُصلا +70 .

 < مي



 - تناك امال كلذو ٠ يرابحو ' ينارع : لوقت ؛  ىعاكش و

 ؟ " ةيلصأ تناك اذإ اهيف كلذ لثم زوجيو « ' ثينأتلل تناك اذإ ةعبار
 فذحلا تراك ةرثك دادزا اكو , فذحلا الإ نكي م ددعلا داز املف

 . ىرحأ

 الإ نكي مل + ةكرحتم اهنم ةثالث نرحأ ةعبرأ ىلع ناك نإ كلذكو
 نوكيال . ' ىرمج وحن كلذو .ثينأتلل الإ فلآلا نكت ملو « فذحلا

 : لوزهمل لاقن هتفدلو .تابنلا | قيفد : يأ] قد نمد ىنءاكسشلا 01(

 « ةدتقنبالبتاكلا بدأ ) عمجو دحاو وهو.(سودماقلا) « ىعاكشلا دوع هنأك

 .(+4 س4 545 ص 4 ١9.٠ ندبل

 شفخألا ) نسحلا نبأ ىكح نكلو“ىرايح فلأك ثدنأتلل ىعاكش فلأو
 بيرفلا ردانلا نم اذهو 4 فلألا دعب ثينأتلا ءات ةدايزب (ةاعاكش) ( طسرألا

 . ( 707/١ ينج نبال فصنلا

 ثدنأتلل الإ نوكت ال هفلأف ىرامحو ىعاكشك ىلاعف نزو ىلع ناك امو

 نم ءارفلا هاكحح ام اضيأ ردانلا نمت « اعممج نيفوكلاو نييرصبلا بهذم يف

 . ( ١86 ص « يسوءلطملل باضتقالا ) ةامازخ' : ىتازتخلا دحاول موق

 . (سوماقلا) ةحفن راهزألا ببطأ هرهز ”تدن يمازخلاو

 )١( ركذلا ةقباسلا ةثالثلا لاوقألا حصأ وهو . :ىلئح' : ىَليح' يف ك .

 . ةيتبح' : ىتلشبح' ىلع امابق © ”يبثلم : ”ىهذلم يف اك (؟)
 فرد ادع اذإ ىّرّمِجاو ًازْمج زمحي هريغو ريعبلاو ناسنإلا زّمج (1)

 . (سوماقلا) عيرتس : ىزمج رامحو < ميرسلا ردعلا

 ماع



 م ؟''"كلذنع هتجرخأ ةكرحلا نآل « ( يولُبح' ) لاق نم ةغل لثم اهيف
 ء(ادعد)و(دنه ) فرصنت اك ةأرما مما فرصنت نأ نع (امَدق !|تجرخأ

 . "'ةكرح اهيلع تداز اهنأل
© 

 اهنآل ؟واو ةدملا تبلقناو « ءيش هنم فذحي مل ادود# مسالا ناك نإف

 فرحك نوكتالو « بلقنت ثيناتلل اهنآلو « " فذحي الف يح فرح

 واسمح انسخ نوف يواردم< < : ءارمت يف كلوق كلذو . لصأالا

 كلوق كلذو .ةزمطلا رارقإ هجولافءلصأ هفورحو ًاقرصنم ناك نإ

 ةزمطلاف «يئادرر:ءادرر يفو 4 لصأ ةزمطاف «يئارق : ارق لإ بدسنلا يف

 (ىتللبح') ىلع ساقينأ نع هجرخأ(ى رمح )يف نيملا كبرحت نأ يأ )١(
 . نيعلا نكاسلا

 ًالوقنم وأ امجعأ نكي ىلو 2« طولا نكاس ثالث ثنؤملا ملءلا ناك نإ (؟١)
 0 ترارشو رانقف 6 دنع هويوسم لام ةللدو كلنا كامو

 يهو ) رقم لثم طسولا كارح ناك نإف . ىلا وأ عنالاو ؛ فرصلا نم 0

 كا فرصلا نم منم' « ةأرمال امسا هتلمج اذإ مآدق“ لثمو ؛

 0م اعل

 امنإو « مفرلاو بصنلاو رجلا خدي يذلا يأ ”يحلا فرحلا فذحيال (ع)

 تسيل ةوق كرحتمللف ؛ كلذ اهلخدي ال يتلا ةتاملا فورحلا فذح ىلع نورسحي

 .(# ساله -(16 س) 78/؟ هيويدس ) نكاسلا يف

 سال



 اذه يف بلقلا زوجي دقو . '''واب'ر حو وابلع وحن ةقحلملا كلذكو

 نآل « حلصأ زيحلا اذه يف "” وهف ؛ ىوابر حو يوابلع وحن فرصنللا

 . ةدئاز ةزمهلا

 «(ءارق ينم دوجأ ايف وهوء(ءاسك و (ءادر)يف اضيأ" 00-6

 ا“ ةيازق هلو قتمأ دَعِب أ هيف وهو « ةبلقنم ءاسكو ءادر يف ةزمهلا نآل

 . اقحلم ناك اذإ دودمملا ىلإ بسنلا ىف ةزمهلا رارقإ 0

 )١( واو ةزمهلا بلق يأ : وهشض) .

 . آواو ةزمهلا بلق ينمو : 0
 دعبأ( ةيلصأ ةزمهلا ثمح ) ءانرق' لثم ىلإ بسالا يف ًاواو ةزمهطلا بلق (؛)

 ( واو نم ةلادنم ةزمهلا ثيح ) ءاسك لثم ىلإ بسنلا يف هنه

 سلس ا ”ا/ه



 « ءانعميف هعوقوللعفلا ىرحم تاغللا ضمب يف ىرج ام باب انه (11)

 ىرحب ةفللا كلت ريغ يف يرجيو < ىنممل ءاج فرح وهو
 ٠١ ةيفانلا (ام) فرحلا كلذو . لماوملا ريغ فورحلا

 :داهطلا لهأ لمت كلذك ؛ كاخأ ازهامو# افئاق ديزام::لوقت

 نوكي ام يفنتو « ةأدتبم عقت ( سيل ) ىنعم يف اهوأر مهنأ كلذو

 لدت ام ىلع تلدو ( سيل ) ىنعم يف تّصلخت اًملف .عقي ملامولاحلا يف
 نع ينغت ةدحاو لك تراص ىتح ةتبلا لصف ' مييفن نيب نكي ملو « هيلع
 . اهارخي اهاورجأ «ىرخألا

 "ف اامهو«2 "'« ارغب اذهام : : لجو زعهللا لوقت كلذ نمف
 نب مهتابما

 اهلاح ىلع افرح اهنوعّدي . قلطنم ديز ام : نولوقيف ميت ونب امأو

 .اة؟-اهه/؛ (0)

 . ؟ ةلداحجملا (ع) 9١. فسرب (؟)

 دفف



 . قلطنم ديز امنإ : تلق اذإ ( امن ) ةلزنم

 امهربخ اومّدق وأ « '"' اهبجوب ام اهيلع اولخدأ اذإ زاجحلا لهأو

 قلطنم امو « قلطنم الإ ديز ام : اولاقف اهلصأ ىلإ اهوّدر « اهمسا ىلع
 يفنلا ضقن ىلع وقي ملف « لاعفألا فرص: فرصتي ال فرح اهنأل  ٌديز
 نأو «فورحلاو لاعفألا يف هب كتربخ الل كلذو . ربخلا يدقت ىلع وقي 15

 ةفقيرط مرزل اذإف ؛ هسفن يف وه فرصتي ا. هلمع فرصتي امنإ ءىشلا
 ""' ةدحاو ةقيرط هيف لمعي ام زل « ةدحاو

 [جراخ الو « هوبأ اقلطنم ديز ام : زاجحلا لهأ لوق يف لوقتو

 . اهنع يفنلا ليزي ام : اهبجوي ام (1)

 : 91/١ لوقب . هيوبيس دنع سامقلا يه ةيفانلا ( ام ) لامه يف مت ةغل (؟)

 األ ؛ سامقلا وهو 4«( له) و ( امأ ) ىرجمب' !ختورجُف مت وثب امأو »

 لهأ امأو . راذإ اهبف نوكن الو * ( سبل ) ك ( ام ) سيلو « لفي تسيل
 . « اهانمك اهانعم ناك ذإ « سنلبي اهتوبّسشيف زاححلا

 ينج نبا لوقي . ًالاعتسا رتكأ زاجحلا ةغل دجن امايق ىوقأ مت ةغل نأ عمو
 يف يروَقو لامعتسالا يف ءيشلا فش نإو » : 1١84/١-180 صئاصخلا يف

 ىهتنا ام ىلإ هسابق هتني ل نإو © ىتل'وأ هلامعتسا رثك ام لامعتسا ناك سانقلا
 تناك نإو « اسايق ىوقأ يه ( ام ] يف ةبميمتلا ةفللا كلذ, نم . هلامعتسا هنلإ

 - تناكث دحنم ًاسامق ىوقأ ةيميمتلا تناك ا! و . ًالاعتسا رم ردمأ ةزاحملا

 سابا



 نم ءيشل ناك ام هيلع يرّمجت كنأل ؛ هللادبع هيلإ اًماق ديز امو « هوبأ
 تررم ) لوقت كنأ ىر الأ . ةصاخ هل ناك ام هيلع ىرخجي اك , هسس

 ؟ ( مئاق لجرب تررم ) لوقت ام ( هوبأ مئاق.لجرب

 ةلذتع هنأ تلمح“ هوبأ جراخ الو « اًئاق ديز ام : تئش نإ لوقتو

 « اقلطنم ديزام : تلق كنأك « امدقم اربخ ( جراخ ) راصف « ينجألا

 . جراخ هوبأ الو

 نا ةوكرب «:ههراتم ةدلطتمالو +: هفالع اضراح هنتر اع لوقت
 .:هلاخت لغامظفلا

 :نيتلمجا يردص نم دحاو "لك ةرسثايم مالكلا ىلع الوخد ىف( له )ك مدنع ح

 نم اتش تنأ تلمعتسا اذإ كنأ الإ . كلذك ( له ) نأ اك« أدتمملاو لمفلا
 نأ ىرت الأ ؛ ةيزاححلا ةغللا وهو هلامعتسا رثك ام ىلع لمحت نأ هجولاف « كلذ

 ضئقن“ وأ ربخ ميدقت نم بْيَرر ةيزاجحلا يف كبار ىتمف اضيأو ؟ لزن اهب نآرقلا
 : يأ ] دارح" ىلع ةيزاجحلا نم كناكف . ةيمبمتلا ىلإ كاذ ذإ تعزف « يفنلا

 . « رثنلاو مظنلا يف ترثك نإو « [ عْشنمت ىلع

 انإ و « ربخلا يف لمعت ال زاجحلا ةغل يف ( ام ) نأ ىلإ نومفوكلا بهذ دقو

 وه ( اًئاق ديز ام ) يف لصألا نأ رابتعا ىلع رجلا فرح فذحب بوصنم وه

 « ربخلا يف لمعت ةيزاجحلا ( ام ) نأ ىلإ نريرصبلا بهذو . ( .مئاقب ديز ام )
 نبا !هدررأ يتلا فالخلا لئاسم نم 15 ةلأسلا يه هذهو . اهب بوصنم وهو

 « « ةيبرعلا رارسأ » رخآلا هباتك اضيأ رظناو . « فاصنإلا » يف يرابنألا

 *1١1--١114. ص
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 يف لمع دقو « أدتيملا لع ( ام ) اولخدأ مه:أ ىلعف مت ىنب لوق امأف

 ام ) ةلزنمب ( لقاعديز ام ) مهوق نأكف . هلعاف يف لعفلا لمعي امك هريخ

 : ناشي ملف « ضعب يف هضعب لمع دق مالك لع اهولخدأ مهنأل , ( ديز ماق

 . لماع ىلع لماع لخدي ال هنآل

 :اهعقاوم عيمج يف( نيل ) ىتعم يف اهوأر امل مهنإف زاجحلا لهأ امأو

 ماد ام لمعلا يف اهارجي اهورجأ « اهتبحاص نع ابنم ةدحاو لك ينغت

 ديز سيل ) نولوقي امك ( أ فلطنم ديز ام ) اولاقف « هبجو ىلع مالكلا
 ىلإ تعجر اهريخ اومّدق وأ اببجوب ام اهيلع اولخدأ نإف . ( اقلطنم

 ءادتبا مالكلا نأ ىلإ عجرت اهنآل ؛ ( ديز قلطنمام ) اولامقذ « فرح اهنأ

 نوكي ال . ( ٌمئاق ديز )ديرت تنأو ( ديز مئاق !كلوق ةلزتيراصف «ربخو
 : لوقت . لعفب تسيل هذ_صهو « لعف ( سيل ) نآل ؛ كلذ ىلع الإ مدقتلا

 يف راضإلا دع نيو نوكي الو . نسلو ء اوسيلو ؛ انسلو « تسل
 يفو هارحي ىلع' "ناك ام « هارحب ترج لعقلا تيبشأ امل نكلو . (ام)
 ف انستا هاكر فتلاو اهبف ضيتلا رع ل كلذ تقراف اماف ؛ هعضوم
 . اريض ةلمتم الو ةفرصتم ريغ اهسفن

 : لقت مل ربخلا تمّدق ولو ."قلطنم اديز نإ : لوقت كنأ ىرتالأ
 .ةفرصتلا لاعفآلاك ةفرصتملا يغفورهلا لعجت الكنأل ؟ًاديز قلطنم "نإ

 0 مالكلا ماد ام يأ :....ناكامو )١(
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 . لاحم اذهو « اهسفنأ يف اهفّرصت نأ كمزلل كلذ تلعف ولو

 بتعأ نم ءىسم اموءديز قلطنم ام : كلوَقف ريخلا مدقت امأف

 ىلع مدقتلا تدرأ ولو ؛ قلطنم ديز ام : كلوق ّدح ىلع تمدق افنإف
 . اميز قلطنم نإ : زوجي الك « 'زجي مل ( اقلطنم ديز ام ) كلوق

 يف لمم ًافرصتم ناك ام لك : ةيبرعلا عيمج يف نغم لوق اذهو
 لخدم' هنأل ءهعضوم قرافي مل افرصتم نكي مل نإو ؛ رخؤملاو مّدقملا
 . هريغ ىلع

 ةيع  كنو# ىللسيللا ديراام د كلوش رشا ضع افاو
 «يفنلا ضقت يف ةلماع نوكت نأ( ام ) حّلصت ملف . قالطنالا الإ ءيش لك
 . ' ربخلا ميدقت يف لمعت /5

 اأامد»و 7« حملك ةوعتاو الإ رع أمو» : لح نع هللا لاق

 )١( بتاعلا يضارب' ام ىلإ مجر نم ءيسم ام : يأ .

 ملف“: ل.قنإف »:(١هص)« ةيبرعلا رارسأ » يف يرابنألا نبا لوقي (؟)
 نآل : لق ؟ ”الإب اهربخو اهمس! نيب تلصف اذإ زاححلا لهأ ةغل يف اهلمع لطب

 لطبت ( "الإ )و «يفنلا وهو ىندملا ةبج نم( سدل )تهبشأ اهنآل تلمع اءإ ( اه )
 .« لمعت الأ بحو ةهباشملا تلاز اذإ و ؟ ةبباشملا لوزتف يفنلا ىنعم

 . 5٠ رمقلا (ع)

 ممم



 اذه ام » : اهبعضوم يف تناك تيحلاقو . ''' « مكّلتم رسب الإ اذه
 "" «مجابمأ هامه وأ ' «؟رشب

 ال تناك ذإ « * لئاسمال اياب درقتسو . انحرش ىذلا ابلصأ اذهف

 .ل وصألا نم غارفلا دعب الإ حصت

 (هر

 : قدزرفلا لوق امأف

 طيبا
 "رقي مهلثم ام ذإو شيرق مهذإ متمْعَن هللا داعأدق اوحبصأف

 ريخ هنأ ىلإ بهذو « نييوحنلا ضعب هبصن دقو . هجولا عفرلاف
 (و) ساد -

 نأ ىلع زوجي هّبصن نكلو . "نيب طلغو « شحاف أطخ اذهو ؟ مدقم

 . "و ؟+؛ نونمؤملا(١)

 . اهم داهشكس الا مدقت دقو ١". فسوب (؟)

 . اهب دابشتسالا مدقت دقو . ؟ ةلداجلا («)

 . ( 19/4-501 ) بضتقملا يف يىلاتلا بابلا وه (؛)

 ١1/7 قالوب ط ةنازخلا )يومألا زيزعلا دمعنب رمع اهب حدع ةديصق نم (ه)
 .( اهدمتامو ٠١1/1 ةيفلسلا ط ح اهدعب امو

 ماشه نبال ينفملا رظنا . ةيليلعت يفاللا رطشلا يف نيترم درت يتلا( ذإ )و
 . ( ما ص ىقشمد ط -: م١ ص ةرهاقلا ط )

 )١( تيب يف ( ام ) ل مدقم ربخ هنأ ىلع ( لثم ) بصن نأ هيوبيس ىرب -

 - ”م1-



 : كلوق لثم «لاحلا ىلع هبصنتف , ريخلا ركل 0

 :قدزرفلا وهو لاق ممضعب نأ اومعزو»: 598/١ لوقب .فرعي' داكب ال قدزرفلا ح

 [ (نيح)عفرب ] ( صانم 'نيح تال ) نأ ك«فرعي” داكن ال اذهو . ( تيبلا )
 ةفحللم هدمه ) ميضعب لوقك اذهو . اذكه ءيش برو < فرعي داكي ال

 . « ةّلقلا يف ( ةديدج

 / 5 ةدرقلا لوا يف ( مولثم )بصن نأ ينعي ه: هلوقب اذه يفاريسلا حرش دقو

 نيح تال ) فترأ ك © فرعب' داكب ال ربخلا مدقت ىلع « رشب مهلثم امذإو »

 ا ل ا هيا
 « لبتق ةأرما : مهلوقل ثينأتلا ءاه هقحلت الأ هك لوعفم ىنعمب يذلا ًاليمّف

 . ةدودحيو « ةبوضخمو « ةلوتقم : ىنعم يف « ديدج ةفحلمو 2« ببضخ فكو
 : ديدج ةفحلم ) . « هرئاظن نع جراخ لبلق لاثملا اذه يف لمعفل ءاحلا قاحتف
 . ( 7/4 صصخلا : امعطق يأ كئاحلا اهتدجت

 ىلع هب دهشتسا » : لوقي . هيوبيس هبلإ بهد يذلا هجولا يرمتتشلا ديؤيو
 ؟مدقت اذإ ف.كف « ًارخؤم همفري يمت قدزرفلاو . ابوصنم ( ام ) ربخ ميدقت

 «امههنع تبرضأ نابجو بصنلل جارتخو . اذه ىلع هلم هيوميس "در دقو
 نإو“ يدنع حصأ هيوبيس هيلع ةلمح يذلاو . « تكلا » باتك يف اهل ينيدتل

 داسفإ يلابي الف « كارتشالا نم ىنعملا صلخي نأ دارأ هنآل ؛ ايمي ىدزرفلا ناك

 + تن تلك امانا وو لاك ولدنا كلو همك ىلبلا لما حيطتلا

 هع ”تيفن اذإ ( ةدحأ كّنلثم ام ) باب نم هنأ متموَتِي' نأ زاجل « عفرلاب
 «© كلد موقب ل« بصنلاب « رشب مهتلثم ام د : لاقاذإف . ةءورملاو ةيئاسنإلا

 مضوم رعشلاو . احيحص هدحت هلمأتف . مذلا مهوت نود حدملل ىنعملا ضّلخو

 - لمصحت الوةدئاف زارحإ نودهعضوم ريغ يف ءيشلا عضو هيف لّمتحي ةرورض

 - خلاد



 لاحلاو « توعنملا لمق نوكي ال ثعنلا نأ كلذو . ''' لجر اُماق ابيف
 ماعلا لاخلا ا رش تقو- ارخ قو امدتع وكي ل وعملا و < ايفل ومفت

 لوقلا ةداعإ نع ىنْعَتسي اب« لعفلا ىنعم ىلع ناك اذإو آلعف ناك اذإ
 فني

 ةهمف

 حيحصتب يدع نم هللاهمحر هيوبيسو ؟كلذ دوجو عم فيكق «هنيصحتو ىنعم ح

 برقأ هربغ ناك نإو © اذه ىلع هبّنجو كلذلف ؛ ظافلألا تفلت ا نإو يناعملا
 . « رهاظلا يف ساسقلا ىلإ

 بصن نمو« ريخأتلا يقعفرلا هتفل ىدزرفلاو . ةرورض عضوم انه سيلو » : لاق

 . « رمضم ربخلاو « يفزاملا نانع يبأ لوق

 «© درنملا ىلع د"الو نبا در ( شماهلا“ ١91١/6 ) بضتقملا رشان دروأ دقو

 ( 4 7١صىشمد ط د 757 ص ةرهاقلا ط )ينغملايف ماشه نبا لوقيو . هرظناف

 ىف هلوق درمملا ىلع اوًدر اذهلو » « منتم ًايونعم ناك اذإ لاحلا لماع فذح نإ

 < فرذدحت ري اهبصان لاح ( مهلثم ) نإ ؛ ريشي ميلثم ام ذإو ٠ : قدزرفلا تيب

 . « ( مهل ةثام رشب دوجولا يف ام ذإو ) يأ

 دحت ثيح « ( ١45-140 ص ) يرابنألا نبال « ةيبرعلا رارسأ » رظناو
 دم - 1.9 قالوناط ) ةنازخلا رظناو . ددصلا اذه ىف ىرخأ ءارآ

 . اهدعب امو ١55/4 لاخلا باب رظنا (؟)
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 جارسلا نبا ةمجرت

 لاي

 هيلإتبتنا . " جاّرَسلا نباب فورعلل يِرّسلا نب دمج ركب وبأوه
 تناكو . "'( ه١١7ةنس ىفوتلا )جاجتزلا قاحسإ يبأ دعب وحنلا ةساير
 ""” ردتفملا ةفالخ يف ه1 ةنس يف جارسلا نبا ةافو

 نبال نابعألا تايفو ) جورششلا لمع ىلإ ةبستلا هذه : جارّسلا )١(
 . ( ؛58/+ ناكلخ

 يف جاجزلا هبلإ بلط فيك جارسلا نبال ةياكح هبفو . 5+ تسربفلا )١(
 رذتعاف « جاجزلا هربتناف « ايف أطخأف « ةلأسم نع ةباجألا هسلاجم نم سلخ
 باتكلا اذه تأرق ذم ”تسردام كرات انأو ... ... » : هلوقب جارسلا نبا

 .« رراعأ أ نآلاو . ىقيسوملاو قطنملاب هنع تلغاشت ينأل  هيوبيس بانك ينعي
 توم دعب ةسايرلا هللإ تهتناو فنصو دوامعف ه : تسربفلا بحاص لوقي

 . « جاجزلا

 . اذه انباتك نم 749 ص يف هثدروأ يذلا ىناريسلا ثيدح رظناو

 :” ةطئبع تام >. +/١46( هابنإ ) « طبذتعا نكلو ؛هتادم لطت لود (*)
 . ( سوماقلا ) ه هطيتعاو ”توملا هطيعأو . احيحص ًاياش

50005 ١ 



 7517 ص )دربملا ةمجرت يف مدقت 5 « دربملا سابعلا ىبأ نع وحنلا ذخأ

 «يجاجتزلاقاحسإ نينمحرلا دبع مساقلاوبأ هنع ذخأ و .(ثلاثلاشماهلا عم
 نسحلاوبأو« (ينج نبا ذاتسأ )يسرافلا ىلع وبأو « '' يفاريسلا ديعس وبأو

 . "' فام لاب فورعملا للادبع نب ىسيع نب يلع
6 

 فحتملابةطوطخم ةخسنهنموءلوصألاباتكجارسلا نبا هفنص ام هأو

 ص يف لوألا شمالا لبق نم اندروأ دقو . ( قحلم 117 مقر)ىناطيربلا

 مالك ًاضيأ انلقتو . باتكلا اذه نع يديبزلاو يرابنألا نبا هلاقام ( 4

 درونو . ( انباتك نم ١١١ ص ) " صئاصخلا ةبطخ يف هنع ينج نبا
 ءابتأ ىلع ةاورلا هابنإ : يف ءاج اك « قايزرملا هللادبع وبأ هنع هلاق ام انه
 ينعي - فنص : يفابزرلا هللادبع وبأ لاق (:  149/5) يطفقلل « ةاحنلا

 باتك باوبأ نم هعزتنا ء «لوصألا » هاهم وحتلا يفاياتك  جارسلا نبا

 )١( ص يف مبارلا شماحلا رظنا ٠097 .

 .(54تسرهفلا)جارسلا نبالعزجوملا»دو« لوصألا » يباك ينامرلا حرش (؟)
 ةلعلا نع جارسلا نا مالك ( ١074 -17ع/ل ) صئاصخلا ىف ينح نبا شقان )

 . « لوصألا » هباتك لرأ يف ةاعلا ةلعو

 : جارسلا نبا لوق ( 101/١ ) صئاصخلا نم رخآ عضوم يف ينج نبا دروأو
 ؛ ةلع نكت م اهضعب مدع ىبف « ةريثك ءايشأ دحاولا ءيشلا ةلع نوكت دف
 رهاظلاو ةريثك ءامشأل ةدحاو ةلع نوككت نأ وهو < اذه سكع اضيأ نوكنو
 جارعسلا نبا نأ ( ةحفصلا كلت نم سماخلا شماهلا يف صئاصخلا ران لوقب اي )

 . « لوصألا » هباتك يف اذه لاق

 (؟ هزوحنلا يف صوصن -+مه-



 اقئالا ادب يشل ا «ويعظلا كفل لك وباقل فاشن ل بجو وقح
 باتك نم هلك وهف ىنعملا امأف « مهساقتلا ظفل هيف لخدأ اًئإو . نويفسلفلا

 [طسوألا ] شفخألا لئاسم لعهيف لوع هنأ الإ .هبت رو همّسق ام لعهيوبيس
 هك رتل ةريثك باوبأ يف نييرصبلا لوصأ فلاخو « نييفوكلا بهاذمو

 باتكلا اذه يف ليق اذه عمو . « ىقيسوملا ىلع هلابقإو وحنلا يف رظنلا

 جارسلا نبا هلقع ىتح انونحب وحنلا لازام » : ( 198/18توقاي )
١١) 

 . 2"؟« هلوصأب

 باتك وهو ,«« لوصألا "* لَم »باتك جارسلا نبا تاقنصم نمو

 لوصأ ىف تاباتك نذإ هلف .( ٠٠١/18 ) توقاي لوقي 5 ريغصلا ل وصألا

 . ريغص رخآلاو ريبك امهدحأ : وحنلا

 نب يلع نسحلا وبأ لاق » : ( ؟+ ص ) تسربفلا يف مدنلا نبا لوقي )١(
 « هفنص يذلا لوصألا يف هباتك رْثك ذ جارسلا نبا ةرضحن ىرج : ينامرلا ىسع

 ال ١» : ركن وبأ لاقف < [ دربملل ] بضتقملا باتك نم نسحأ وه : لئاق لاقف

 ( ليوط) : دشنأو . « اذكه لقت

 مها « مادقتمل لضفلا : 'تلقف اهاكب' اكلا يل جيف ىلبق تككب نكلو

 رعاشلا« ماعلا عاقرلا نب ”يدعل وه حارمسلا نبا هن لقت يدلا تيملا اذهو

 :( قل توقان ) هلقو . يومألا

 ر_مادنتلا لبق سفنلا 'تئيفش ىدلعأسب  ”ةبابص ”تلدكب اهاكبم ليف ولو
 . ءيشلا ةعامج يهو « ةللمج' عمج لمجلا (؟)

 - مم



 يف ينج نبا هركذ دقو . قاقتشالا باتك اضيأجارسلا نبالو

 ىلع يدنع قاقتشالا نأ كلذو ه : ( 1١58-180 ) لاق « صئاصخل

 ذخأت نأك « مهبتكو سانلايديأ يف ام ريغصلاف . ريغصو ريبك : نيبرغ

 نإو « هيناعم نيب عمجتف « | هعيتتف :يأ ] هارقتتف لوصآلا نم الصأ
 هنم ذخأت كنإف « ( م لس ) بيكرتك كلذو . هينايمو هغيص تفلتخا

 «ةمالسلاوىمْلَسو ناملسو ملاسو مسيو لس وحن« هفرصت يفةمالسلا ىنعم

 اذإ بابلا ةّيقب كلذ ىلعو . ةمالسلاب ًآلؤافت هيلع قلطأ « غيدللا : ميلسلاو
 (س لج ) و (بر ض ) بيك رتك « هريسغ لوصألا ةّيقبو « هتلوأت

 .رغصألا قاقتشالا وه اذهف .كلذ نم سانلا ىديأ يف ام ىلع( لب ز ١و

 نأل ؛هتداعإ نع ىنغأ امب هيف هتلاسر هللا همحر ركب وبأ مّدق دقو

 نافتفالا ا عماو.... نانو سيمو اناكدترو اكيه هيف لاي نكبانأ
 هبيلاقت ىلعو هيلع دقعتف «ةيثالثلا لوصألا نم الصأ ذخأت نأ وهف ربكألا

 دحاو لك نم فرصتي امو ةتسلا بيكارتلا عمتجت ادحاو ىنعم ةتسلا

 ليواتلاو ةعنصلا فطلب در « هنع كلذ نم ءيش دعايت نإو ؛ هيلع اهنم

 انمٌُدق انك دقو . دحاولا بيكرتلا يف كلذ نويقاقتشالا لعفي !؟ « هيلإ

 دنع باتكلا اذه لوأ يف قاقتشالا نم برضلا اذه نم فرط ركذ

 وحن « (ههبيكارت بيلقت نم ءيجي امو (لوقلا ) و ( مالكلا ١ لصأ تركذ

 كلذكوء(كمل)(مكل)(كلم)(لكم)(لمك) (ملك)

 - مما



 اذهو.(قول)(وقل)(قلو)(لقو)١(ولق)(لوقى)

 (مالكلا) بيلاقت اندقع ان أ كلذو . ابرطضم ''' نزحأأو « ابهذم صوعأ
 .«ةفخلاو عارسإلا ىلع ةتسلا( لوقلا ) بيلاقتو « ةّدشلاو ةوفلا ىلع ةتسلا

 6 قاقتشالا 0 يف جا 7 دروع ا قاقتشالاف

 رظنا .هيف فرسي د ظ» 0 ناك

 . ؟48واال_اكوا؟/١ صئاصخلا

 .يقيلاوجلل برعملاباتك ةبطخ يف ًاضيأ قاقتشالا باتك ركذ دروو

 « ركاش دمحع دمحأ قيقحتب «ه ١55١ ةيرصملا بتكلا راد ط )لاق

 مالكلا نم برعلاهب تماكت ام هيف ركذن باتك اذه » : ( ؛_؟ص

 نم ل يدكسلا فرعتلا وو هدد ديجلا نآرقلا هب ىقطنو « يمجعألا
 قتشملا سرتحي نأ يهو « ةليلج ةدئاف كلذ ةفرعم يفف . حي رصلا

 ركب وبأ لاق دقف . مجعلا ةغل نمءىشل برعلا ةغل نم ًائيش لعجي الف

 رظانلا ىلع بجي ام باب ) يف « قاقتشالا يف هتلاسر يف جارسلا نبا
 هنم رّذ## نأ يغبني امن ه : ( هنم سرتحيو هاقوتي نأ قاقتشالا يف

 ةلزنم نوكيف « مجعلا ةغل نم ءيشل برعلا ةغل نم قتشي نأ رذحلا لك

 )١( ضرأآلا نم ظلَغ ام : ن'زحلاو . ”ظلغأ : ”نزحأ .

 - مهد



 0 ” قوحلا دلو نيطلا نأ ع "دأ نم

 دقو . ريغص وهو «  وحنلا يف زجآوُملا » اضيأ جارسلا نبالو

 ةبتكملا - ١49198 توريب ) يجرماد ماس نبو يميوشلا ىفطصم هرشذ
 اهمقر ) طابارلا ةنازخي ةطوطخم ةخسن ىلع ًاداتعا ( ؟ ةيبرعلا ةيوغألا
 غارفلا دعب اهرخآ يف ةطوطخملا خسان هبتك امم ذخؤيو . ( ق 06

 ءءالمإ هذيمالت ىلع باتكلا ىلمأ جارسلا نبا نأ باتكلا خّسن ن
 اذصط نم اصوصن يلي ايف راتخنسو .ه؟04 ةنسيف كلذ ادب هنأو

 . باتكلا

 (5؟ص) مدنلا نبا اهركذ ىرخأ تافنصم جارسلا نبالو

 .( 23٠١/18 ) توقايو

 يقملاوحلاو (ه 8١# ةنس قوتملا ) ينج نبال ثيدح نم ها_.لقنام(١)

 . باتكلا ىلع اعلطا اهمأب عطقبجارسلانبال قاقتشالا باتك نع(هه ٠ ةنس ىفوتملا )

 هبحاصل قاقتشالا ةعفنم نأ ركد وبأ ركذو» : 20/١ اضيأ صئاصالا يفو
 ايه سنأ اه ًآلباق قاقتشالا ىأر اذإف « اريف كشيف ةظفللا لجرلا عمسي نأ
 باتك يف لوقلا اذه ىلع علطا ينج نبا نأ رهاظلاف . « اهنم هشاحيتسا لازر

 -ممو-



 . جارسلا نبا نع ذخأ يسرافلا ىلع ابأ نإ ةمجرتلا هذه ردص يف انلق

 جارسلا نبا تافنصم نم ةءارق وأ ىلع يبأ نع اعامس اهذخأ « "ينج نبا
 صئاصخلا يباتك يف ةثوثبملا جارسلا نبا ءارآ نم ًافرط يلي امف درونو .هسفن

 قاقتشالا يف ءارا -_- هل وأ

 ١ ثحشتح 2(

 يف نييدادغبلا ركب وبأ عباتو : هه صئاصخلا يف ينج نبالاق

 كلذكو ب ينتج «دلصأ نأ 83ه لدي "' ىنكتيل اى ةئاقلا ءاخلا نأ
 ءازلا نم لدبأف : "" ةزاكرت اتييتف:لصألا نإ: هز رت ود رت وحن قالا

 ناك نإو اذهو . درطلا اذه درط كلذكو . ةراثرث : اولاقف « ءث ةيناثلا

 ؛ هل جرحا يف ًابرراقم الو هجرخم نم سيل مث فرحلا لادبإل طلغ اندنع

 :جارسلانبا لوقب ١65/5( ؛ ١؟-١) ص ئاصخلا يف لثمت ينج نبا نا لب )١(

 فراك جارسلا نبا نأ رهاظلاو . « شحوتسا لبجت نمو « فلأ فارع نمد
 .ينج نبال اهاكحو ىلع وبأ هنع اهذخأف « همالك يف ًاريثك ةرابعلا هذهب لثمتي

 « هضحأ : هثحلثماو هثلثحو هتثتحاو هّدثحأو هتثحتساو هملع هتشح (؟)

 . (سوماقلا ) دعتمو مزال : ”ثتحاف

 .(سوماقلا) ةروث'رثثلاو ةرا'رسثلاوةرارّدشلاك ةريزغلا نوسعلانم ةرششلا(ع)

 ب مو.



 يه اسفإو « ءافلا ريركت هيف ركب وبأ عّدي لو .لوقلا نم رخآ قشر هنإف
 . « الف ةرركم ءاف اهنأ يعدي نأ امآاف ؛ ءافلا ظفل ىلإ تلدبأ نيع

 «ليصقتلانم ءيشب (1/١٠23)فصنلايف ةلأسملا هذهل ينج نبا 0 0 !

 م . لصأ نإ اولاق نأ ىلع اموق ظفللا برق لح دقو“

 افرح طسوالا فرحلا نم اولدبأف« ا تشر تر

 نأ نأ ىلع . لام فيرصتلا لهأ قاذح دنع اذهو . ةماكلا لوأ ظفل نم

 ؛ ةبراقتم ظافلأ يه امإو . نييدادغبلا هيف عبتاو « هيلإ بهذ دق ركب
 زوجي له : ( تثحث> ) نع ىلع ابأ تلأسو . ةةفتم ناعمل ةفلتخم لوصأو

 ولخت ال ةيناثلا ءاحلا نآل « زوجيال كلذ : لاقف ؟ ْتْمْتَح املصأ نوكي نأ
 نالها قوك نا نوح احلا يروا ةييحمر اب نورك 7 نأ نم

 فتوكت نأ زوجي الو * ” سيرمرَم : ديري  ةذاش الإ رركت مل ءافلا
 ديرب د ر أهل دنع كقدخ ون: فووركلا يوراقتل لدتلا لصأ قلاع الدن

 ( در )نأ ؟ ةعبرألا يف فعاضم اذه نأو « ءاحلا نم برقت ال ءاثلا نأ

 . « ةثالثلا يف فعاضم

 : رولساوس (1)

 يأ ؛« لام روسارس كلذكو 17١/5 : ٠ صئاصخلا يف ىنج نيالوقي

 .(سوماقلا)اقمقر همص:هريغو ءاملا "ىقارشف كر و . هظّللغ دض 08 هقسفار )١(

 . اذه انياتك نم 1١6١-١64 ص رظنا (؟)

 سو



 لوقي ا؟ لوقأ تسلو . هرمأ نم ءيش هنع ىفخي الفلاملا رارسأب فراع

 بيرق هنكلءرسلا ظفل نم اروسرس نإ  مهعم ركب وبأو - نويفوكلا

 .« كلذ ركذ مدقت دقو . ةراث 'رثو ةرث نيع ةلزنمب « هانعمو هظفل نم

 : نفض (9)

 هاكح ايف ركب وبأ بهذ 5 ...» : 177/5 صئاصخلا يف ينج نبا لوقي

 كانو سحب تان عابر نقل لضفلا ندد لوا عل
 نم مالكلا يف رثكأ ُلَمْيَف تناكو « '' ( نفْيض ) نولوقي مهعمس امل هنأ
 « هيف اذه همهو ىلإ قيس نأ دعب « هنم لعفلا ىّدشاف آلعيف هوت ؛ نلعف

 تلقل لوقلا اذه ىلع نفضب نفض لاثم نع تلئس' واف . نفضي نفض: لاقف
 عضوم اذهلو . تفذح“ دو نيعلا نآل « ْنِلْفَي َنَلَف : هظفل ىلع هتلثم اذإ
 "" برعلا طالغأ ةيقب عم هيف هركذن

 : رخب تانبو رتخم تائب (4)

 ررخم تانب : يعمصألالاقو ٠ : 84/5-51 صئاصخلا يف ينج نبالوقي

 «ءامسلا ف تامصتنم ضف” تفضل 0 نيتأي بئاحس : رخب تانبو

 )١( سوماقلا) ةهفطتم فيضلا عم ءيحم نم : نفمضلا (.

 برملا طالغأ يف باب » : ؟0-5/+ صئاصخلا (؟) « .

 . فيصلا لوأ يف يأ (*)

 اس سوم



 كد
 (لمر)

 ""رضخلا جيلاسع فيصلا تبنأ اذإ دمي رئخّملا تانبك

 «راخبلا نم ءامسألا هذه قتشي ركب وبأ ناك : هللا همحر ىلع وبأ لاق

 سيلو .ركب وبأ ركذ الل (رخبت) يف ءابلا نم لّدَب (رخم) يف اذه ىلع مملاف

 : هناحبس هللا لوقل كلذو « ًاضيأ اذه يف الصأ ملا نوكت نأ يدنع ديعبب

 ابكراشي دق رمأ اذهو. ةيئاجو ةبهاذ يأ ''' «رخآوم هيف كلفلا ىرتو»
 (ليوط) : يل ذبلا لوق ىلإ ىرت الأ ؟ بئاحسلا هيف

 عدو ها . م -_-ء ٠ م 31 27 0

 جيُين نطل رضخ ججل ىته 2 تعفرت مث رحبلا ءامب نبررش

 دحاولا « ءارضخلا ةنكمللا ناصغألا : جملاسملا . نئيتقتم : ندامي )١(
 5 رضخألا تاننلا : رفخلا , جوللسعأ

 .ا١١؟ رطاف (؟١

 نييلذهلا راعشأ حرش يف ةديصقلاو . بحسلا فصي يلذحلا بيؤذ يبأل (ع)
 : اذكه ايورب ١؟9 ص يف تيبلاو . اهدعي امو 1048/١ يركسملل

 'جيئن "نه تاشب ىلع هر -. دق“ مث رحملا ءامب تور

 رم : جيشن . ليذه ةفل يف ( نم ) اهانعم : ىتم : يركسلا حرمش نع

 بئاحسلا هذه : لوقي « ترص اهو تعرسأ اذإ حبرلا تجاأن : لاقي . عيرس

 . دوس تاباحس : تايشبح . تمدفرت : تبصنت . توصو حميرس "رم اهف

 مسوس



 «هين انطعك زر رعبا مقنع بئاحسلا ةطلاخم ىلع لدي اذبف

 .« ربظأ ركب يبأ لوقف لاح لك ىلعو . هئام ةحفص ىلع اهفأرصتو

 فيرصتلا يف ءارآ - أيناث

 ؛ دئازلا وه يناثلاف ةك يف فرم- رركت اذإ هنأ ىرب جارسلا نبا ناك )١(

 هذه يف سانلا فلتخا دقو » : 174/1١ فصنلا يف ينج نبا لوقي

 لاقو .دئازلا وه ىناثااو « لصألا وه لوآلا : موق لاقف . تارركملا

 وه لوآلا نإ لاق نمف . لصألا وه يناثلاو « دئازلا وهلوأآلا : نورخآ

 يهف« ''' (َرَوُْبج ) نم واولا ءازإب (ٌعّطق) نم ةيناثلا ءاطلا : لاق لصألا
 (عطق)نم ىلوألا ءاطلا : لاق دئازلا وه لوألا نإ لاق نمو .واولاك ةدئاز
 ةدئاز يبف« ”'( رَطْيِب )و "' ( لق وح ) نم ءايلاو واولا عضوم يف
 هريغ امأو : هيوبيس لاق .لوآلا وه دئازلا نأ ليلخلا بهذمو . ابلثم

 ركب يىبأ بهذمو . باوص نيلوقلا الكو :لاق «دئازلا وه يناثلا لعجيف

 وهو . هالعأ اذإ ”ةروله>" همالك يف روج : لاقي » : م/م فصنملا )١(
 لجر : لافقنيو 9 ةروبحملا فورح لا تويوحتلا ىيم هلئمهو . ةراهتجلا نم

 . "© ”يروْبج

 .ءاسنلا نع رَب'دأ اذإ فيصضلا خيشلا وه : لقاوحأ :٠ ا*/+ فصنمللا (؟)

 © ربادم' لك يف لمعتسي' دقو

 .«ءاهوادل اهدلج ”ىش اذإ ةياادلا 'راطسسسلا رطمب ه:م/# فصنملا (*)

 موو



 وه اذهو . ةدايزلاب قحأ وبف : لاق ؛؟ رركت هنأآل « دئازلا وه يناثلا نأ

 ريركتلاب ديزت مثءةماكلا لصأ نم وه ام يفوتستف أدبت امنإ كنأل ؛سايقلا

 . «ديرت يذلا لاثملاو ةّدعلا غلبت ىتح

 بهذمف »: لاق « (11/5) صئاصخلا يف ةلأسملا هذبل ينج نبأ ضرعو

 ناك هايبإو سنوي بهذمو . دئازلا وه امهنم لوألا نأ كلذ يف ليلخلا

 نيلوقلا نم لكل اندجو دقو . دئازلا وه اهنم يناثلا نأ ركب وبأ دمتعي

 نم ىلوألا ءاطلا ليلخلا لعجف . ابرطضم هللا دمحب هل انعسوتساو « اقف

 واوك هنم ةيناثلا سنوي لعجو « رطب ءايو رلق وح واوك هوحنو علق

 روهجواوك ىلوآلا '"' (ببْلج) ءاب ليلخلا لعجو. ''' رّوهَدو روج
 ردق اذهو . تييعجتو تيقل ءاك ةنئاقلا ناوي لفعشو و نوه

 عطقلا ال ريظنلاب سن "الا هيف امنإو « عطاقد سيلو رصتخم جاجحلا نم

 . * نيقيلاب

 :”ةريث (؟)
 عرفلا لم“ نم ] كلذ نمو ١12١ : ٠ صئاصخلا يف ينج نبالوقي

 . ةاوميم يف هفذق : هيناعم نم : هراوهأد )١(

 هسيلأ اذإ ”ةيّسللجأ هبسللج' هَل : لاقي » : إم فصنملا (؟)
 . © باسلجلا

 . اذه انباتك نم ١١4 ص يف يناثلا شمابلاف تببعجو تيقلس نعم رظنا (؟)

 م سويه



 الأ . عملا نم قبسأ هنآل « دحاولا لاح عمجلا يف مهتاعارم [ لصألا ىلع

 ةميق وحن يف عملا يف اضيأ امولعأ دحاولا يف واولا تأ امل مارت

 : اولاقف « ؛ عملا يف اهوححص دحاولا يف تحص اّملو ؛ ميدو ةميدو « مقو

 ةئالث هواو لالعإ يفف ةريث امآف . ةروثو رونو « ةجور زو جوز

 نايعلا وأ امأو . ذوذغلا لغ ةلمحتف ناتكلا بحاض ا_بمأ :لاوقأ

 نيبو « ناويحلا نم روثلا نيب كلذب اواصفيل هولعأ مهنأ ركذف [ دربملا ]
 الإ [ يناثلا يف ] هيف نولوقي ال مهنال , '' طقألا نم ةعطقلا وهو روثلا
 نأ ىلإ ةريث لال عإ يف بهذف ركب وبأ امأو . ريغ ال حيحصتلاب ةروث

 نمهؤون ال ةرامأ نيعلا يف لالعإلا اوكرتف « ةرايث نم ةصوقنم اهنآل كلذ
 ىنعم يف هنأ ىلع آليلد اونوتعاو اوروتجا وحن حيحصت !ولعج اك فلآلا
 تف راسو وز اكك هو قا وم د الاب

 . 5487405/١ فصنملا اضيأ اذه يف رظناو

 ؛ اهينيوسف (0)

 ( اهنَومف ) نأ ىلإ جاّرسلا نب ركب وبأو جاجأزلا قاحسإ وبأ بهذ
 1 ابستتف )نيو لعلي مف نفو ىف افهاع قدورفلا لوقا ق
 نيع يهو « وأولا ) هنم ضاوعملاو ( ميلا ) ضّوعلا نيب هيف عمج دقف

 )١( ص يف يناثلا شماحملا طقألا ىنعم يف رظنا 707 .

 - جوجل



 . 141/9 صئاصلا رظنا . '''( ةماكلا

 ميومف نم يف يف ائفن ام
 "' هاجر نشأ يواعلا رحيانلا ع

 0 قالو ّط ( ةنازخلا رظناو 1 م هيوبيدس ل مهاأوش نم وهو

 , (585958/4 ةيفلسلا ط - 7735-737١

 : نمارستو ريضامت (:)

 هدفا ربا نما رت (١ نهاع ) ى هاك نأ ىلإ حارشلا نا عمق

 )١( م هيوسم لزق . هاوفأ : عما يف تريظ دقو « هاه ةماكلا مال :

 مملا اولديأف « اوف هلصأ ناك هنأل ؛ نافرح هلصأ نم بهذ دتف مف امأو د

 «(مد) مم وحن نيعلا ةلزنمب مملا ءذهف . مبمالك نم ةدرفملا ءامسآلا هبشيل واولا ناكم
 ةينثتلاو ةفاضإلاو بصنلاو رجلا يف : هفرصت يف مسالا يف تتش « .

 . هنياو سيلبإ ام : ( ج؛5/س و 57١8/9 قالوب ط ) ةنازخلا نع (؟)

 هلثمو ؛ بلكلا يف هلصأو * ءارعشلا نم ةبسلاو وجبلل ض“ر عتب نم عيببانلاب دارأ

 :هموقنع نالف مجارو « هامار يأ ةراجحلاب همار ردصم : ماجر لا . يراعلا

 . ةمجارملاك ءاجهلا ةلباقم يف ءاجهطلا لمج ؛ مهنع مفاد

 هنم طرف امن هللا ىلإ ًامئات هرمع ريخآ يف اههاق قدزرفلل ةدمصق رخآ تيبلاو

 يف هايإ هئاوغإل سيلبإ ا!اييف مذو « تانصخحملا فاذقو ساملا ةاجابم نم

 . هيأبش

 ل سوإلا



 عضوم يف اهنأل ؛كلذل هجوالو» : 111/؟ صئاصخلا يف ينج نبا لاق

 عطقيف قاقتشا انعم سيلو ؛ الصأ اهنوكب يضقي اذهف« ''' رفاذع' نيع
 : دشنأو « ديدشلا يوقلا لملا وهو : ديز وبأ لاق . اهتدايزب

 ) رجحر (

 رزروانُملا بلط تدرأ اذإ

 .زمارت "'.لزاب لكل دياف

 : مد )6(

 أمد نأ ىلإ بهذي ناك دربمللا نإ ( 148/5 ) فصنملا يف ينج نبا لاق
 فرضاخل

 تيروه : لثم ىمد تيم.د ردصم هنآل « نيعلا كّرحتب "' ”لَعف هنزو
 : ركب وبأ لاق » : جارسلا نبا يأر كلذ دعب ينج نبا دروأو . ىوه

 ؛ كاديزع ذم تادح نيفلاو ركرج دوأل ويني كالذوبلو

 قتشا اك مدلا نم اقَتْشأ ردصمو لعف وهافإ ىمد يم | وتلا لاق

 . «بارتلا نم برئ

 )١( سوماقلا ) لبإلا نم ديدشلا مظملا : رفاذنملا ( .

 : لاقي . هينس مسات ىف كلذو « ملط : ريعبلا بات لزب : لزابلا (؟)

 . لزاب ةقاو لمج
 . 81/١-727 بضتقملا رظنا (ع)

 - موو



 ةيوحب ةّلع ( أشلاث )

 ؟ ةيطرشلانإ دعب يضاملابو ( ل ) دعب عراضماب اوءاج اذال

 :( 751/5 صئاصخلا يف اك )لاق . في رط يأر اذه يف جارسلا نبال
 هنأ ريغ دحاو ىنعمل ابنآل ء دحاو ظفلب اهلك يقأت نأ لاعفآلا كح ناك ١

 نوكيل« ابلثم نيب فلوخم ءاهتنمزأ ديفت نأ اهتعانص يف ضرغلا ناكاّمل
 عقي نأ زاج « ايف ّسبللا نأ نإف : لاق . اهيف دارملا لع آليلد كلذ

 ء(تسلج "تمق نإ )وخن طرعششلا فرح عم كلذو . ضعب عقوم اهضعب

 مقي م ) كلذكو .لابقتسالا عمالإ حصي ال هنأ مولعم طرشلا نأل

 عراضملا نآلو : لاق . 'زحي ) يهالول ام( /) لوخدل بجو« ( سمأ

 ءافتنا دشأ عرفلا ناك لصألا يِفَن : اذإف « يضاملا نمةبترلا يف قبسأ

 70 'تمق نإ وحن يف طرشلا ثيدح ًاضيأ كلذكو

 هسب قوم دعو اذه نأ يأ ءهل اتيبنتو رمآلل [ةيقحت بجاولا ىضملا
 . « ةلاحم ال تبث بجاو ىضاملا نأ اي« ةلاحمال

 . 79*٠١ صئاصخلا اضيأ رظناو

3 _ 



 « وحنلا يف زجوملا » نم صوصن

 ('' عفترملا مسالا باب )١(

 هتينب ًادتبمل ربخو ؟ ربخهل أدتبم : فانصأ ةسمخ عفترت يتلا ءامسألا
 ينب لوعفمو ٍ؛هنع ثيدح لعفلا كلذ « لّمف ىلع يِنِب لعافو ؛ "هيلع

 لعافلاب هّيشمو , هب لَعف نمت ركاذي لو « هنع ثيدح وه لعف ىلع
 . ظفللا يف

 . كوخأ هللا دبع « انير هللا :كلوق وحن أدتبملا وهو لوألا

 ربخ هنأب عفر قلطنمف ؛ قلطنم ٌديز : كلوق وحن أدتبملا ربخ يناثلا
 « "” فورعم ريغ رخآلاو فورعم |هدحأ نامسا عمتجا اذإو . أدتمملا

 .”ا١-#»ه؟ص )١(

 ( ءادتبالا باب اذه ) ةراتخملا هيوبسس صوصن نم عساتلا صنلا رظذا (؟)

 . اذه انباتك نم ه5-ه4 ص يف

 . ةركن رخآلاو ةفرعم امهحدحأ يأ (ع)

 د 4 مواد



 :فورعم ن وكس نأ ادكلا دف

 هللا دبع ماق :وحن هنع هب ثَدَحَت .لعف ىلع هّتينب يذلا لعافلا كلاثلا
 رئاس كلذكو . هنع ثيدح (ماق)و « (ماق) ىلع ينبم للادبعف . ركب َدَعَقو

 جر ختساو « جحا جرحدت :لوقت « ترثك وأ اهفورح تلق لاعفألا

 لعافلا عفتريءءاوس كلذ يف ةيضاملاو ةلبقتسملاو ةرضاحلا لاعقألاو . ديز

 . اهتم دحاو لكب

 :كلوق وحن هب صخ لعف هل ينب و هب لعف نم مسي مل يذلا عببارلا

 . مها ردلا كيج هتناو مولا د خا دلاخ ّجررخآأو« دن ريع

 ؛ اهتاوخأو فتاكب عفترا ام وهو « ظفللا يف لعافلاب هّبشملا سماخلا

 «ماد امو ء ىل يضاأو «تابو « لظو« :ىمأو# عوار : يهو

 نامزلا نع ةرابع ءيجي ام نهانعم يف ناك امو « سْيلو « "”لازامو
 ًادتبم ناك ام اهب نوعفريو « هربخو أدتبملا ىلع هذه عيمج نولخيدي . طقف

 ناك :نولوقيف ؛ لوعفملاب هنوببشيو ربخلا نوبصنيو « لعافلاب هنوهبشي
 ركب ىسمأ و «ًالقاع و رمت راصو « احيحص ٌديز حبصأو « كاخأ هللا دبع
 .اقلطنم هللادبع سيلوءايرك دمحم لاز اموءًاريمأ دلاخ لظو ؛ ارورسم

 ةالصلاب يفاصوأو » : ىلامت لاق ؛ هبفرظ ةيردصم ( مادام ) يف ( اه ) (1)
 يف ( ام ) اًمأ . ايح يماود ةادم' يأ < ( س١ محرم ) « ان ”تمأد ام ةاكزلاو
 ىلع ( لازام ) تلد اذهلو ؛ تامثإ يفنلا يفنو < ةفان يبف ( لازام )

 يهر ؛ "كّفلنا امو « ءىتفآ امو 2 ح رب ام ىلع ى'دلصي اذهو . رارمتسالا
 . [ضيأ ناك تاوخأ نم

 (؟1) وحلا يف صرصن دم و د



 . اقلطنم هللا دبع ام : نولوقيف « سسلب ( ام ) نوهمشي زاجحلا لهأو

 (ديز قلطنم ام :نولوقف « اوعفر ةانثتسالا هلْخَو وأ ريخلا اومدق نإف
 ورع ام :نولوقيف (ام) دعب ام نوثدتبي مَ ونبو . قلطنم الإ ورمع امو
0 

 مسالا لعجاف روكنم مساو فورعم مسا "'بابلا اذه يف عمتجا اذإو

 . فورعملا ريغ بوصنملا ربخاالعجاو ؛ فورعملا عوفرملا

 )١( اذه انباتك يف مىج-عال» ص رظنا .

 اهتاوخأو ناك باب (؟) .

 د مس ل



 ١١ سبر و معن باب (؟)

 سرقت ,ةيبوض لع الكا قف نايك "نافانن المت تعو كن
 ركذي من“ سنجلا ىنعم ىلع ماللاو فلآلاب ةفرعملا ةرهاظلا ءامسآلا هيف عضوت

 هرّسفتو عوفرملا اهيف ريضت نأ ىناثلاو .مومذملاو دومحلا مسالا كلذ دعب

 . ةبوصنم ةركنب

 لجرلا سئبو ؛ ديز لجرلا معن : :كلوق وحنف رهاظلا امأ

 ."”9#ص )١(

 معن لصأو » : 708 - ( تحت نم 7 سا ) 1/١-+ هيوبيس لوقب (1)
 الو ؛حالصلار ةءادرلا يف اعض'و ناذللا نالصألا اهو ؛ سنو "منا: سنو

 . « ىنعملا اذه ريغل لعمق امهنم نوكي

 بهذ هيلإو « نافرصتي ال نابضام نالمف سئبو معن نأ نيبرصبلا بهذمت
 . نآ دّتْمم' نامسا اهنأ ىلإ نويفوكلاب هذو .نييفوكلانم يئاسكلا ةزمح نب ىلع

 يف يراسألا نبا اهدروأ يتلا نالقللا لئاسم نم ةرسشع ةعبارلا ةلأسملا يه ءذهو

 .ا١١.(.5 ص(« « ةيد رعلا رارتمأ ه رخآلا هياتك رظناو . « فاصنإلا»

 د 4 م دل



 معنب عفتراف ؛ دنه ةراسإلا تقيو هفذراو راذلا معنو نا

 0 نيب رض لع هعفر نإف ا ( دوا ناو لاو

 يذلا نم لعل ( ديز ) 1( ناسيا ل دوف هانم ناكفا لجرلا

 تذرأ ن وكت نأ رخآلا هجولاو .'"” "ديز وه؛ تلق كناكف ؟ ةيلغ ىتكت

 ؛ هللا دبع لجرلا بحاص سئبو < تنأ موقلا وخأ معن : لاقي كلذك )١(

 ماللاو فلألاب فرمملا مسالا ةلزنمب وه ماللاو فلألا, فرعملا ممالا ىلإ فيضأ اهن

 . ( ١4/9 دربملل بضتقملا )

 لعاف "لم "لحي الهنأل4الدب مذلا وأ حدملا,صوصخملا بارعإ حصي ال (؟)

 كلوق _:رأ معاز عز نإف » : ( )١475/1 بضتقملا يف دربملا لوقي . سئبو معن
 :كلوقك «هب عفترا امب عفترم (لجرلا) نم لدب ( ديز) امنإ ( اديز ”لجرلا معن )
 ينءاج ) كلوق نإ : هل لبق هللا دبع 'لجرلا ينءاجو « ديز كيخأب تررم
 'لقف . للا دمع يفءاج - (لجرلا) تحرط اذإ  هريدقت امنإ ( هللا دبع 'لجرلا

 سيل (لجرلا) هوو ل ا
 يذلا لجرلا ينءاج ) يأ ( لجرلا ٍينءاج ) لوقت اك هنمعب دحاو ىلإ هب دصقي'

 لو'ؤيو .سنجلا اذه هب ديرت دوبعم ريغ ىلع لاجرلا نم دحاو وه امنإو «( فرعت
 فترعت مث « ( لاجرلا يف دوم ) ىنعم ديرت كنأ ىلإ ريدقتلا يف ( 'لجرلا معن )
 يف مومذم : هانعم « 'لجرلا سئب : تلق اذإو . دومحلا اذه نم" بط اخملا

 تركذامو لجرلاف . ( هيز ) كلوقب مومذاا اذه نم رسفت مث « لاجرلا

 دجلاب صتخملا وه ”دعب روكذملاو © سنجلا ىلع لاد ماللاو فلألا هيف امم كل

 .ن مدلاو

 اس 4 هع



 يفو . تنأ الجر رادلا يف سئبو « كتباد ةباد معنو « تنأ الجر معن

 . هذعب أم ه مسفي ريب ( معن )

 اذبح :لوقت . بابلا اذه يف ( ديز اذبح ) نورسفي نوبوحنلاو
 ١ 5 ع 0

 : ( هذ> )زوجي الو « هللا ةمآ اذبحو « هللا دع

 )١( ةيراجلا تسنب ”دنهو © 'لجحرلا معن ديز : لوقت كنأك .

 : لصألا يف تناك اًءإف اذّيح امأو » : ١40/7 بضتقملا يف دربملا لوقب (؟)
 < اذه "بحت : وه اهنإف . ءيش لك ىلع عقي مهبم مسا ( اذ ) نأل ؛ ءيشلا اذمح

 راصف < أد هاو مسا (اذ) و ( بح ) تلعح مث ؛ اذه مارك : كلوق لثم

 الو . للا 'ةّمأ اذبحو هللا دبع اذمحح : لوقتف ... ةدحاو ةقيرط مزلو ؛ أدتيم
 (-1 العج امنأل ؛ [ ثنؤملا ةراشإلا مسا لامتساب ] ( مذ ) زوحي
 يف كلاذ نوكي اك « ةبمسقلا لبق هيلع انك ادع القتناف ؛ حدملا ىنعم يف ًادحار

 . « لاثمألا

 ةفرمملا نركتف « "ًادّسم اهئلمح ( اذسح) -- تيأر اك -. دربملا دع دقو
 يرابنألا نبا اهركذ ىتلا ةسخخلا هوجولا لوأ اذهو . ةيربخلا ىلع ةعءوفرم اهدعب
 ةمقب هذهو . اةينف ةكفارتملا مفر] ًاريسفت ( ١١١ص ) « ةيبرعلا رارسأ » يف
 (”بح )ب اعوفرم (اذ) لمحت نأ : ىناثلا هجولاو » : لاق « اهركذ يتلا هوجولا
 تاديز لمجت نأ : ثلاثلا هنرلار منع الزم ادنز لمقر « هلمفب لعافلا عافترا

 - هه



 لجدالا افك «نخسللا لعوبف | ديز العر رك )لع ناك اهو
 . "''«اوُيذك نيذلا موقلا الثم ءاس ٠ : ّنعو

 . ديز وه : يأ « ديز : لبق ؟ وه نم : لبق امل هنأك « فوذحم أدتيم ربخ-

 نرأ : سماخلا هجولاو . هربخ اذبحو ”أدتمم ًاديز لمحت نأ : عبارلا هجولاو

 .« هوجولا فعضأ وهو « لعاف هنآل ("بحت).ب ديز مفتريف « ةدئاز (اذ) لمحت

 . ١/9 فارعألا (1)

 ب 45 -



 ''' قلطملا لوعفملا (*)

 "تيطعأو » اير يي امايقإ تمق وحن ردصلا هب ىنعذ ..

 اذديف .؟ديدغ نرخ اديز تيارض »لوقو. امل تكينظ ووةفاطعإ
 (ع) 6 00 . .مه رع 2
 ا ًاقوصومو ةركنو ةقرعم نوكي ردصلاهب فرعي ىذلا مسقلا

 سر

 ةبرض تبرد : وحن نيترااو هم ةرملا يف لعفلا لمعيو

 )١( ص 4”#.

 ٠ لبجلا انما هيلع 'ننتتنا 8 ةقرعم نوكي تح هلاثم (؟)١

 .( (١ ةّقاحلا) « ةدحاو ”ةّلكه انك دف د : ىلاعت هلوق وحنو (ع)

 اذإف . تيأر اك ف نزو ىلع يثالثلا لعفلا نم وهو . ةرملا مسا وه اذهو
 ثدنأتلا ءات هردصم ىلع ديز 2« فورح ةثالث ىلع دئازلا لعفلا نم هب ناستإلا ديرأ
 . ”ةجارادتللا جارادعاساو « ةءاطاعإ ىَنطلعأ : وحن

 يف لمعتسملا هردصم ناك اًنيأ ةلئدف ىلع ينئالثلا نم ةرملا مسا ىف دارتطالاو

 - وهف «هيوبيس ىرب !ذكه . لئف“ يثالثلا يف رداصملا لصأ نآل كلذو « مالكلا

 5 4 .الال



 دعق روك ا تا رج رو علا نينبرصو

 ) أ *قلا

 ًادبأ هل تئج لعفلا نم ةدحاولا ةرملا تدرأ ادإو » : ( فلا ) لوقبح

 ( سولُجلا ) تلق اذإف . ( ”لّمفآ] لصألا _:رأل ؛ لصألا ىلع ( ةلعفآ ) ىلع
 يف نككت ملو لصألا نم تسيل ةدايز تقحلأ دقف « كلذ وحنو ( باهاذلا )و
 موزلك لّمف“ باسل هتدايزب امزال رداصملا نم برضلا اذه سيلو ؛ للعفلا
 مهدنع هلصأ لّعف" ىلع ءاج ام ناكف . املاعفأل امهوحنو لامفدّسالاو لاعتفإلا

 ةرمستب اوءاج ك5 « ةلعف ىلع اهب اوءاج ةرملاب اوءاج اذإف ؛ ردصملا ىف ”لمتفلا

 هتدتأ : اولاقو . ”ةّسْتأ '”تنتتأو « ةدئعق ”ت'ادّمق : ككلذو . رمت ىلع
 مالكلا يف لمعتدملا ردصملا ىلع هب اوءادف ؛ ةدحاو ةءاقل هتسقلو 2 ةنامستإ

 ( ةنامشتإ ) وحنو . ”ةجار'دشلسا جا رادشتساو « ةءاطلعإ ىتطاعأ : اولاق اك
 . « ةلمف ىلع دارتطالاو « للف

 . ١١1/9 دربمل بضتقملا رظناو

 )١( ءاصلف'ر لقلا ) يف لمعي ( دّمق“ ) لعفلا نأ جارسلا نبا مالك رهاظ ( «

 يرابنألا نبا نككلو . ( دعق ) ظفل ىلع نكت مل نإو دوءقلا نم ب'رضآ اهنأل

 ص ) « ةيبرعلا رارسأ » يف ١١6 - ١175 ( فكرإ هلوق جارسلا نبا ىلإ بتي
 ) اصئقئرلقلا ةدلمَقلا دعق )ريدقتلا نإو «فوذحم ردصمل ةفص ( ءاصفرتلا

 مهوق بصتني اذام ىلّمف : ليق نإف » : يرابنألا نبا هلاق ام "صن اذهو
 ) ؛ هلبق وه يذلا لمفلاب ردصملا ىلع بصتني : لمق ؟ هوحنو ( ءاصفرقلا دق

 ىّدمتب ( دعق]) وه: يذلا لمفلاو « دوءقلا نم (عون تناك امل ءاصفرقلا نأل

 يتلا ءاصفرقلا ىلإ ىدعت « اهريغو ءاصفرقلا ىلع لمتشي ىذلا دوعقلا سذج ىلإ
 اذه . هتحت الخاد ناك ذإ عوذلا يف لمع سنجلا يف لمع اذإ هنآل « هنم عون يه -

 سل 4 هر



 . " ءامصلا لمتشاو

 «© فوذحم ردصمل ةفص هنأ ىلإ جارسلا نب ركب وبأ بهذو . هيوبيس بهذم -

 ماقأو © فوصوملا فدع" هنأ الإ « ( ءاصقرقلا ةدّمَقلا دعق ) هبف ريدقتلاو

 ريدقت ىلإ رقتفي ال هنأل « هيوبيس بهذم نورثكألا هلع يذلاو . هماقم“ ةفصلا

 رقتفي الامو ؛ فوصوم ربدقت ىلإ رةتفب جارسلا نبا هملإ بهذ امو 4« فوصوم

 .« فوصوم ريدقت ىلإ رقتفي امم ىَل'وأ فوصوم ريدقت ىلإ

 ىرشسسلا هدب ىلع هشنع لسق نسم ءاسكلا هارب نأ ءامّصلا لاهشا )١(

 اههّتطفيق نميألا هقتاعو ىنمملا هدب ىلع هفلخ نم ”ةبناث هّدرب مث « رسيألا هقتاعو

 . ( سوماقلا ) اميمج

 - 4ه.ةاد



 ١) هب لوعفملا '١'

 برضو « رج فرحي الإ ىدعتي ال برض : نيبرض ىلع لاعفألاو ...

 .ورمع دعقو « ديز ماق وحن ىدعتي ال يذلا برضلاف.فرح ريغب ىدعتي
 . دلا> ىلإ ديز بهذو « ركب ىلإ ورمع دعق : تاق هيدعت نأ تدرأ نإف

 لوعفمىلإ ىدعتي ام اهنم : ماسقأ ةثالث ىلإ اهيدعت يف مسقنت ةيدعتملاو

 .نيلوعفم ةثالث ىلإ ىدعتي ام امنمو «نيلوعفم ىلإ ىدعتي ام اهنمو «دحأو

 . ادلاخ تيتأو « اديز تبرض وحنف دحاو لوعفم ىلإ ىدعتي يذلاف

 رصتقت نأ كل امههدحأ . نيبرض ىلع وه نيلوعقم ىلإ ىدعتي يذلاو
 اركب هللا دبع اسكو « امهرد اديز تّيطعأ وحن لوآلا لوعقملا ىلع هيف

 ىدعتي رخآلا برذضلاو . مردلا الو بوثلا ركذت ل تئش نإو ؛ ًابوث

 :كلوقكلذو ء رخآلا نود دحاو ىلع رصتقت نأ كل سيلو «نيلوعفم ىلإ
 هللا دبع لاو « انّبحاص ؟دلاخ ورمع نظو «كاخأ اركب هللادبع بسح

 ,.”ه "4ص )١(

 داس جهاد



 اديز هللادبعىأر : كلذ لثمو . افقلطنم آديز تملعو : كاخأ اديز

 . ''”بلقلا ةؤر تدرأ اذإ , انّيحاص

 : كلوقوحن كلذو . نيلومفم ةئالث ىلإ ىدعتي ام كلاثلا مسقلاو
 . نالف !أ ارثع اديز "تبن و « سانلا ريخ اركب ؟ديز هللا ملأ

 تهانت اذإ لاعفألا هذه نأو ؛ هيدعت الأ كل ٌّدعتم لعف لك نأ ملعاو

 ناكملاو لاحملاو ردصملا ىلإ ىدعتت هلك كلذ دعب يبف '''هيلإ ىدعتت ايف

 . لوعقم ىلإ ىدعتي ال يذلا لعفلا هيلإ ىدعتي ام عيمج ىلإو «نامزلاو

 . دحاو لومفم ىلإ ىثدعتتف رّصْبَأ ىنمب ىأر اّمأ ()
 . رثكأ وأ هب لوعغم نم هبلإ ىثدعتت ام "تفاوسسا اذإ يأ )١(

 تت( ج



 ١١ ريداقملا زيت باب (ه)

 ناك ام امأ . نوزومو ليكم و حوسمم : برضأ ةثالث ىلع ريداقملا

 ىلع ناكامو . ًاباحس ةحار رْدق ءامسلا يف ام : مهوقف ةحاسملا ىنعم ىلع

 فتزذولا ىنعم ىلع ناك امو . ""' ارب نازيفق يدنع : مهوقف لكلا ىنعم
 وبف ( 9جر هلثم يل ) مهوق امأو . آنمس "'ناونم يدنع هل : مهوقف

 نو

 . كلذب هبشم

 اذإ هيف نسحت ( نم )ف اهريغو دادعألاو ريداقملاب رّسفم لكو

 ةحئا زب سف ءاننلا قف اهو: لاجلا نمهلغم ىل لوقا نيدللا لإ هند
 . مهاردلا نم نورشعيدنعو « لاجرلا نم ' ' هّرّد هللو ء باحسلا نم

 )١( ص 14١ -18.

 . ةطشحلا : ترلا (؟)

 اما مجلاو . نم ينملم : ناوانمأ (؟)

 :'تاننلا "ردو ؛ هل بسمع ازال : .ثردك رد الو هنلمع يأ :هثرد شط (()

 . ( سوماقلا ) هتردأ : اهنملب ةقاثلا تتردو ؛ فتلا

18 



 0 :كلوقك «هدارفإ ىلع هوا نمت هك لول ا بيركنو

 . .لجر نم

 نيضعد 8.

 هحنوو : كلوقف ريداقملا دعب مسالا باصتنا بصحتتي ىذلا اأو

 تدرأ اذإ ( هَّلبو ) و « ريخلاب هل ءاعدلا تدرأ اذإ ( هّحْدَو ) لوقت )١(
 : ك١ ةيويدم لوةيب . فاضم ردصم امهالكو . ”رمشلاو ل ولاب هملع ءاعدلا

 .اهب ولعْدَّملا ةدرفملا رداصملا ىرحي ةفاضملا رداصملا نم ىرج ام باب اذه »

 نّبتلا كل امشقس ) تلق اذإ ماللا يف هتلزنب اهيف فاضملا نوككيل تفيضأ امن

 يرحم“ امنإ . ( كتلقم ) زوحيالو ... كحياوو كليو كلذو . يتعت نم
 . « برعلا ترْدجَأ امك اذ

 ىلع ءاشألا هذه ركذ هيوبدس نأ هتصالخ ام ددصلا اذه يف يفاريسلا لوقيو

 امنإو ؛ هب 'عادت مل برملا نآل ( كّيئق ) 'زيجي' لو « اذ برعلا لامعتسا وحن
 تلعُجو لعفلا ابنم فذذح“ دق ءايشأ اهنأل « اهاإ برعلا لابعتسا موزل بجو

 رامضإلا نآل < هزواحت زوحي الف « ءاعدلا نم هودارأ بهذم ىلع هب ظفللا نم ًالدب

 هلسف زواحتمف رمثسم ساسقب سسل لامفألا ماقم' رداصملا ةماقإو فذحلاو

 : ءومزل يذلا عضوملا

 يف هيوميس امهركذ دقو . مفرلاب « كل ليو و « كل حبو اضيأ لاقبو

 هيف ام ىرجم يرحي ةركنلا نم باب اذه و : هناونع ( ١55/١ ) لات باب
 اهلك [ تااكلا ] فورحلا هذبف » : لاق « « ءامسألاو رداصملا نم ماللاو فلآلا
 . « اهدمب ام اهملع "ينم ةأدتبم

 ل 41#



 3 . 5 - هاا ا

 هب هركأو هجر هب كتسحو « الجز: هرد.كاو# الجاز

 . الجر

 . ةيافيكلا : بلسمللاو . لاجرلا نم هريغ نم كل فاك وه يأ ()



 ''' مك باب )3

 يفو امابفتسا امهدحأ يف نوكت « (؛ نيعضوم ( مك ) ل نأ معا

 . ًاريخ رخآلا

 دادعألا نم هببشأ امو (نيرشع)ةلزنمبف اماهفتسا تناك اذإ (مك)اماف
 : لوقت 5 ؟ كل (مهرد 5 : لوقت . اهريسفي ام بصنت : نون اهيف يتلا

- )0 

 . كل اهردنورثع

 يف ( بر ) ةريظن ريثكتلا يف يبف « اربخ نوكت يتلا ( ؟) امأو

 , مهرد يتئام : وحن نونم .ريغ ددعل مسا ةلزنمب ربخلا يف يهو . ليلقتلا
 اربخ تناك اذإ (5) رّفتو . بهذ دق كل مالغ م : كلوق كلذو
 مكو « تيقل دق رلجر م : لوقت « نيروكتم عيمجيو روكنم دحاوب

 )١( صا ”141-47 .

 ينغملا ) « نيبفوكلل افالخ ًادرفم الإ ةيماهفتسالا زيق نوكي الو » (؟)

 ص ةرهاقلا ط 2 ماشه نال ١88 - ص ىثمد ط 7١8 ( .

 ه4١ -



 نم سانو . تنقل دق ,لاجر مك : تاق تئش نإو ؛ تّيطغأ دق ,مهرد

 ''' ماهفتسالا يف نوبصني اك ربخلا يف نوبصني برعلا

 وحن ىنعملا يف ةلعاف نوكت ربخلاو ماهفتسالا يف (مك ) نأ ماعاو

 ؟ تبرض آلجر مك : كلوق وحن ةلوعفمو ؟ يفاتأ دق الجر مك : كلوق
 رّسفملا فذحت نأ كلو ؟ كمهرد '"' اقنراد مك : كلوق ون ةأدتبمو
 مك : ديرت ؟ كّمهرد مكو ؟ كل مهرد مك : كلوقوحن هركذتالف
 ؟ كمههرد اطارق

 اهنولمعي برعلا نم سات نأ معاو » : ( ؟78-١/84 ) هيوسس لوقي )١(

 ا ناوئم مما اهنأك اهب نويصنمف« ماهفتسالا يف اهتولمعي انك ربخلا يف اهدعب اهف

 رعاش ”رُدطضا وأ مالكلا يف زاج ول هنأل ؛ ”ءاوس ةنتونم ريغو ”ةنآونم اهانعمو

 برعلاضءبو... ... ( باوثأ ' ةثالث ) ىنعم هانعم ناك« ( اباونأ ” ةثالث ) لاقف

 : ىدزرفلا لوق دثذي

 يراشع "يلع "تسلحدق ءاعادف© ةتةلاخو 'ريرج اي كل ”ةّمت مك

 دعب ( ةمع) بصنب هنودشني يأ « « هل تيبلاو ؛ قدزرفلا مبنم ريثك مهو

 قدزرفلاو . جارسلا نبا صن نم يلب ايف تيبلا ذم هريسو . ةيربخلا ( م )
 ةسغل نأ موق معزو »:( روكذملا عضوملا ) ينفملا يف ماشه نبا لوقي ؛ ”يميق

 . « ًادرفم ربخلا ناك اذإ ةيربخلا ( م ) زيمق بصن زاوج مت

 . ( سوماقلا ) مهردلا سادس" : ( حتفتو « نونلا رسكن ) قنادلا (؟)
 لوآلا شماحلا يف ريثانلا ةظحالمو « ١«ه ص « يقيلاوجلل برعملا رظنا

 . ل8 ص نم

1١5 - 



 : ضفخلاو بصنلاو عفرلا يف هجوأ ةثالث ىلع تيبلا اذه دَكَنَو

 (لماك )

 « ءيشب هيلإ هفيضت تنك ام نيبو ( مك ) نيب ربخلا يف تلصف نإو

 مك : كلوق وحن« مابفتسالل نوكت يتلاو يه ظفللا يف توتساو هتبصن

 لجرلا وأ دبلا نم غْس'رلا جاجوعا وهو عادّقلا نم ءالعف“ : ءاعادفآ )١(

 راشمعلا . بلحلا ةرثك نم دبلا خمر جاجوعا انه دوصقملاو « ( سوماقلا )
 . ( سوماقلا ) ربشأ ةرشع اهلئءّحل ىفم يتلا ةقانلا يهو « ءارسثع' عمج

 . ةيريخلا ( 5 ) زيبق بصن ىلع ًادهاش انيأر امك تيبلا هيوبيس دروأ دقو

 يأ هيف لوعفم ( م ) "نأ ىلع ( ةمع) مفري ( 740/١ ) ىرخأ ةرم هدروأو
 ىلعو . كتمع ىلع تبلح دق ةكرم مك : لاق هنأك « رارملا ىلع لدي فرظ

 ءادتبالا غاسو ؛ ( تبلح دق ) ةلمج هربخ نوكيو أدتبم ( ”ةمع ) نوكي اذه

 ةفوذحم ( ءاعدف ) ب و ( كل ) رورجملاو راجلاب تفص'و اهنأآل ( ةمع ) ةركنلاب

 . ( ”ةلاخ ) دعب ةروك ذملا اهملع تلد

 يفو ةياورلا هذه يف (5 ) ر . ةيربخلا ( م ) زيت سابق ىلعف رجلا ةياور امأ

 . ( تيدلح دق ) ةلمج هربخ « أدتمم بصنلا ةياور

 ءاعدف(كل ) ةلاغمكو“« تبلح دق ( ءاعدف ) كل ةمع مك : تيبلا ريدقتو

 :( تلخدف)
 يدادغبلل بدلا ةنازخو <« ( روكذملا عضوملا ) ماشه نبال ينغملا رظنا

 . ( اهدعب امو #١1١5 < قالوب ط )

 (؟0 ) وحنلا يف صوصن م4111



 6 9 تيطعأ دو ةلجر ايندلا يف

 . "'امهرد اذ ُدَدَع هل :اولاق مهنأكف( اههرد اذكو اذك هل )مهلوق امأو

 ىّرْخي فرحلا اذه يررجأأع ( تيأر دق الجر ْنيأك ١ مهوقكلذكو

 لج هللا لاق . ”' ( "نم. ) عم هب ملكتي امإ برعلا رثكأ نأ الإ ء (مك )
. 0 

 « ةيرق نم نبأكو » : زعو

 ”تلصف اذإ : | لياخلا ] لاقو»: ( ؛4-١س < 5946/١ ) هيوبيس لوقب )١(

 « نئغتْسُي م وأ توكسلا هلع ىنفتسا ءيشب مسالا نيبو | ةيربخلا ] (مك ) نيب
 راجلا نيب لصفي' نأ حببق هنآل ؟ نونم مسا ةلزنمب اهبنولمحي نيذلا ةغل ىلع هلم اف
 مسالاو 2 ةدحاو ةملك اهنأك اراصف راجلا يف لخاد رورلا نآل « رورجملاو

 « ًاديز كب ”براض اذه : لوقت . هيف لّمْعَي يذلا نيبو هنيب لصتافي' نونملا

 هباتك يف ةلعلا هذه يرانأآلا نبا لقن دقو . « ديز كب ”براض اذه : لوقت الو

 . ١7ص «« ةبيرعلا رارسأو

 ( مك )نيب لصف“ اذإ هنأىلإ نويهذي -هيوبيس مالك نم تيأر اك -نويرصبلاو
 .رجلاهمف زمحي لو « مسالا بصن بج و «رجلا فرحو فرظلاب مسالاو ةيرمخلا
 ةيداحلا ةلأسملا يه هذهو . ةلاحلا هذه يف رمي" مسالا نأ ىلإ نوبفوكلا بهذو

 . « فاصنإلا » يف يرابنألا نبا اهدروأ يتلا فالخلا لئاسم نم نوعبرألاو

 ص قشمد ط - !1١41-١848 ص ةرهاقلا ط ) ماشه نسال ينغملا رظنا ١)

 .( "؟ءه - ٠064

 ص ةرهاقلا ط) ينغملاو « ( 1١7-١8 س ) 591/١ هيوسس رظنا (ع)

 .( .9-7١14 ص قشمد ط ح ١مل 5

 . 1م جحلا (؛)

 م4١ -



  (9ديكأتلا (١

 2 ديو اذنوأ تيار. يح مسالا ري ركجرام] نيبرض لع وهو ..

 لوقت نأ زوحم الو . مكِسفن أ 0 هيي داحد

 ةن .تارزف لوس 2( كفن تنأ) لوقت مث ىتح ( كفن تق ١

- 

 ل ها 00 مو

 . رّبظم و رَمْضم نم ةفرعم لكل اديكوت ناعقي مهلكو نوعمجأف . مهلك

 )١( ص 595١ .

 رظنا . عابتإلا ىلع  نوعصبأ نومتك أ نوعمجأ موقلا ماق : لوقتو (؟)

 اذه انباتك يف لرألا شماهللا عم 104 ص .

-41١4- 



 ةثالثلا تاوذ نم قتشملا باب (4)

 ١١ مم هلوأ امم ع راضملا لعفلا لاثم ىلع

 داكب الف ُ؛ ينالفلا نم نامزلاو ردصملاو ناكملل نوقتشي مهنأ ملعا

 لعن وا :نينزو ىلع ء ءيجي امنإف ٠ اسايق وأ آليلق الإ نوكي يعابرلا

 . ليفي و لعفي لثم

 . لُمْفيو لّمْفيو لعفي : برضأ ةثالث ءيجيعراضملاو

 وحن كلذو « ليفم لعفلا عضوم . لمي لّمف لعناكام ٠ لوألا
 مهرد فلأ يف نإ : ممل وق كلذو « لعفم ردصللاو . سيبحتو ساخحت

 : ناكملاو . 6 لا نبأ » : همسا لج هللا لاقو ' ارا ىأ« [رضمل

 , نادصملا نشاعملاو..:قاكمللا ةفيخلاو.. رفملا

 هيوبيس نع راصتخاب لوقنم هتلثمأ عم بابلا اذهو . ١مو - #١ ص )١(

1144-5 . 

 . ٠١ ةمايقلا (؟)

- 4. 



 :طوق كلذو.: ناكملاك نازل اواعج# نيحلا هيدا رث لمفم ءاجدقو

 امبرو . "' نيحلا هب داري م اهجتنم ىلع تتأو « اهب_رضم ىلع ةقانلا تأ
 . " « عجرم ىلإ :٠ زعو لج هلالاق « لِعْفَملا لعردصلا اونب
 : اولاقف ءاههلا اوقحلأ ابرو . ضّيحلا : نوديرب « ضيدّملا : اولاقو

 هلاشم لعناكملا مسا . احوتفم لَعْفي ىلع ناكام ٠ يناثلا برفلا

 سيبلو «برشم ناكملاو برشي برش كلذو ؛ احوتفم سايقلا ىلع
 ؛ قرفلل رْشكلا هيف ءاج دقو « حوتفم اضيأ ردصملاو . سّبْلَم ناكملاو

 :اورتك ووك انا ةنيحت 3 اولاقوو ”"" سيكتلا قلع هارلاق

 يف سيل هنآلءلمفم اوبكنتو . لّمفي كحلعفي ك>.لعفي ٠ ثلاثلا
 ةمالّملاو.ناكملايف ماقملاولتقملا:موةيولتقي يفلوقت .لعفم لثممالكلا

 : اولاقو ١ دارلاو روركلا :نوددرب 6 ركملاو دآرملا : اولاقو . ردصم
 قاد م 0

 جا تلم د انلاقو «.فاعطلا لإ ءاعأبلا »4 ةؤفي ريو ةيداملاو ةاعدملا

 . بارمضلاو جاتملا هيف يدلا نيحلا يأ )١(

 . م توكسملا (؟)

 . نّسلا يف نّعط : ًاربكمو ربك ”ريثكي رسسشك (©)

 اذه يف ردصملا اوريسك دقو» : ( 4 - 7 س ) 744/9 هيوديس لوقي (؛4)

 عولط دنع يأ * سمشلا ملئطم دنع كتبتأ : اوافق « لّفي يف اورسك اك

 . « نوحتفيف زاححلا لهأ امأو . مت ينب ةغل هذهو « سمشلا

-418١ 



 : عولط :نوددرب

 قحأ لوقو نأك لبو لّمقيو لوفي هيف كرتشي نأ هقح لمعي باو
 نكل و ؛ لعف عراضم يف ناعمتجي ارهارت الأ «لعفي تخأ ليفي نآل « هب
 « علطم نوحتفي زاجحلا لهأو . ةحتفلا ةفخل لعفي ىلع رثكألا يف ءاج
 . ريمكي مهريغو ؟ عولطلا : نوديرب

 5 انوسسص



 يجاتجازلا ةمجرت

 يوغللايوحنلا يجاجتز لا قاحسإ نب نمح رلادبع مساقلا وبأ وه

 ؛ اهئالعةلج لع سرد ثيح دادغب ىلإ لحرو « دن واع يفأشنو دلو

 فص ثيح قشمد يف ا ع ةدم بلح يف ماقأف « ماشلا ىلإ لقتنا مث

 نكلو ' 5 يدييزلا ل وقي 5 « ه "17 ةنس قشمد يف هتافو تناكو . معو

 "م 56« ةنس ةئربط يف هتافو '"' يطغقلا لعجي

 يبأو « جاجلا يرّسلا نب ميهاربإ قاحإ يبأ نع ( دادغب يف ) ذخأ
 ( ريغصلا ) شنفخألا ناولس نب ىلعو ءجارسلا نب ركب

 . جاجزلا هذاتسأ هتمزالل يجاجتز لا يمسأو . * دربملا ذيمالت

 )١( هاينإ (؟) . ١؟9 تاقبط 16/9 .

 ليقو“ نيثالثو عبس ةنس بجر يف يقوتو ه: ناكلخ نبا لوقي (ع)

 « حصأ لوألاو « نيمبرأ ةنس ناضمر رهش يف ىل قو 4 ةئائلثو نيثالثو عست

 . « ةيربطب لمقو < ىثمدب

 - 2 . اذه انباتك يف مو مم و 50190 ص رظنا (؛)

- 



 . نويقشمد مرثكأ ذيمالتلا نم ددع هيدي لع جرختو
© 

 للا عم
 . رخآلا اهضعب ملَصو ءاهضعب دقف ةدع تافنصم يجاجزللو

 اذهو . اطوطخم لازيال قابلاو « تافنصم ةسمخ لس اًممرِشن دقو

 : رشن ام نابب

 ( 78 - ا/ه ص ) « وحنلا للع يف حاضيإلا » هباتك يف يجاجزلا ركذ دقو -ح

 نيدلاءاماعلا نم » : لاق . ةئالثلا ءالؤه مهلمو ؛ مهيلع أرقو مهيقل نيدلا ءاماعلا

 ؛ هللا همر جاتِجْزلا يرسلا نب مهاربإ قاحسإ وبأ انخيش مهيلع تأرقو مهتبقل

 نب نسحلا وبأو ؛ ينزاملا ناتع يبأ مالغ « يربطلا متسر نب دم رفعج وبأو
 وبأو ؛؟ رْيقُس نياب فورعملا سايعلا نب نسحلا نب دمحأ ركب وبأو ؛ ناسيك
 وبأو4جارسلا نب ركب وبأو 4 طاّسخلا نباب فورعملا روصنم نب دمحأ نب دم ركب

 وبأ مهنع تذخأ نيذلا نيبفوكلا ءااع نمو . شفخألا :راولس نب ىلع نسحلا
 ةودق' ءالؤه نأل< طادخلا نب ركب وبأو « ريقش نب ركب وبأو؟ناسبك نب نسحلا
 دعب نييرصبلا مع اوسرد مث « هيلع مهداّتعا لوأ ناكو « نييفوكلا مع يف مالعأ

 فورمملا ىموم وبأو ؛ يرابنألا نبا ركب وبأو ؛ نيماعلا نيب اوعمجف كلذ
 ؛ ةريسي تاياكح هنع اتذخأ دق انأ الإ « ةغللا لع هيلع بلغألا ناكو <« ضماحلاب

 ريغو < ريرضلا كلام نب كلملا دبع دمج وبأو ؛ لئب'زب بقلملا لضفلا وبأو

 . « نييفوكلا نم رباشي' مل نمت ءالؤه
 باتكل هترشنل بنش يبأ نب دم ةمدقم يف ًالصفم امامي رظنا )١(

 يوحنلا هبهذمو هراث آوهتادح : يحاجزلا» باتك يفو ؛ يجاجزلل « لّمّحلا »

 ؛ ؛ءالال ص 1١95٠(« ىشمد ) كرابمللا نزال « حاضيإلا هباتك لالخ نم

 ةمدقم يفو ؛ روكذملا حاضيإلا باتكل هترسشنل كرابملا نزام ةمدقم يفو

 . يجاجزلل « رئاظنلاو ةبقاعملاو لادبإلا » باتكل هترششنل يخرنتلا نيدلا زع



 ةعبط هنم تردصو « بنش يبأ نب دمحم قيقحتب 1975 ةنس رئازجلاب

 : 151/؟ « ةاحنلا هاينأ ىلع ةاورلا هابنإ » يف يطفقلا هنعلوقي

 اهامح ةكم <« لمجا » فنص هللا همحر يجاج زل| نأ طفق ليزن يوحنلا

 هللا اعدو « [ ايس يأ ] اعوبسأ هب فاط باب نم غرف اذإ ناكو . هللا

 باتك وهو . ةبلطلا هب عفتنا اذهلف ؟ هئراق هب عفني نأو « هل رفغي نأ

 هدهاوش حرش وأ هحرشل ةريثك بتك لمجلا باتك لو-تفّلأ دقو
 . هيلع بيقعتلا وأ

 ىلإ وهو. ابهفارطأب ةلأسم لك يف طيحي هنكلو ؛ رصتخم باتكلاو

 5 ةرابعلا ةسالسو « ةركفلا حوضوب زاتمي كلذ

 . فيلأتلا يف قباس « حاضيإلا » نأ ىلع لدي اذهو . « وحنلا للعيف

 . « لما ل نم مث اضإلا * نم اصوصن يلب يف راتخنسو
 - جه



 ةرهاقلاب كرابملا نزام هريثن : « وحنلا للع يف حاضيالا » (؟)

 ,. 1509 ةئس

 لوقي 7 هدعأوق ال وحنلا للع يف  همسا نم ذخؤري ا" باتكلاو

 ,ةصاخ وحالا للع ِق ةاناشنأ انك أاذهو :٠١ هتيطخ يف فلؤملا

 هكماوعو هقناطل نم قابلا فشكو « هرارسأ ركذو « هل جاجتحالاو

 وأ مو 1 ًادج ةريثك لوصألا يف ةفنصملا بتكلا نآل ؛لوصألا نود

 « ابهّعيمج هيف ابعوتسم « وحنلا للع يف [دّرْفم ةياغلا هذه ىلإ اباتك

 ولخ عم !بونم ريسيلا ةيشاا لوصآلا بِقعب بتكلا يف ركذي امإو
 . « ابنم اهرثكأ

 يقطنملا ليلعتلاب ةاحنلا رثأت ةيادب ىلع باتكلا اذ ه لديو

 . ًاحضاو ارثأت

 قشمديفيخونتلا نيدلا "نع هريثن : «رئاظنلاو ةبقاعملاو لادبالا « (؟)
 «تيكسلان بال لادبإلاو بلقلا باتكن سف اذإ رصتع وطو . اة51 ةنس

 . يوغللا بيطلا يبأل لادبإلا باتكو

 لعل و.ىربكلاو ىطسولاو ىرغصلا يلامآألا يجاجزلل : يلامألا (؛)
 نب دمحأ حرش ه ١774 ةنس رصع ةداعسلا ةعيطع تعبط يتلا ىه ىرغصلا

 . ةغللاب هتيانع يجاجزلا يلامأ يف رهظتو . يطيقنشلا نيمألا

 ,غ( ١1957 تيوكلا !نوراه دمح مالسلا دبع هرشن : ءاماعلا سلاجم ()

 . يجاجزلا ىلإ هتبسن ققح دقو

 ل 1175



 « وحتلا للع يف حاضيالا » نم ناصن

قبسأ اهي مالكلاو بارعالا يف لوقلا باب )١(
 ١١ 

 : هل ليق  ؟قبسأ اميأ : مالكلاو بارعإلا نع يفوربخأف : لاق نإف
 وأ قاقحتسالاب وأ لضافتلاب امإ « ريخأتلاو ميدقتلا يف بتارم ءايشألا نإ

 فنأ هليبس مالكلا نإ لوقنف .لوقعملاهبجر وي ام بسح ىلع وأ عبطلاب
 الو برْغم ريغ لاح يف مالكلا ىرت دق !آل ؛ بارعإلل اقباس نوكي
 ريغ هتاذ يف هانعمو « جرخيو هيلع لخدي بارعإلا ىرنو . هانعم لتخي
 « كلذ هبشأ امو .رفعجو دمعو ٍديز وحن مسالا نأ كلذ لاثم . مودعم

 لعقلا كلذكو . ةّيممالا ىنعم هنع لوزب ال « برعم ريغ وأ ناك ًابرعم

 ال «برعم ريغ وأ ناك [ابرعم « بكريو بهذيو موقي وحن عراضملا

 هذه رروّدعت ,ناعل بارعإلا لخدي افإو . ةيلعفلا ىنعم هنم طقسي
 نم بيرق برعمب سيل يذلا مالكلا نم ءيثلا انيأر دقف اذه عمو . ءايشألا

 .57-58 ص ا(١)

 هيه( الا حج



 لمفو . حتتفلا ىلع اهلك ةينبم ةيضاملا لاعفألا نأ كلذو . ةرثك هبرعم
 : وحن « "' فقولا ىلع ىنبم ''' ماللا ريغب ناك اذإ ''هجااوملل رمألا
 . اهلك ةينبم ىناعملا فورحو . كلذ هبشأ امو « بكراو بهذا ديزاب

 -اهيناعم  ةيمسالا ىلع اهتلالد طقست لو «ينبم اذه دعب ءامسألا نم ريثكو

 هل مالكلا يف لخاد ضرع بارعإلا نأ كلذب انّمَِعْف . هل تعضوامع

 عبات بارعإلاو « ةبترملا يف هقباس 1ذإ مالكلاو ؛ هيلع لديو هدجوُ'
 . هعيأوت نم

 2« اننيب نآلا هفرعن يذلا هب قوطنلا مالكلا نع ينوربخأف :لاق نإف

 هيلع تلْخْدَأ مم برعم ريغ آنامز هب تقطن تناكبرعلا نإ نولوقتأ
 اذكه : هل ليق - ؟ اهتنسلأ لبلبت لوأ يف هب تقطن اذكه مأ « بارعإلا
 نإف . هتبرعأ مث برعم ريغ انامز هب قطنت ملو « ةلهو لوأ يف هب تقطن

 ال يذلا بارعإلا متلعجو « اضعب هضعب قبس ىلع مكح نبأ نوف :لاق
 -؟ ةلمج' اذكه تلكتاجأ ردوا ال"إ ىناعملا رثكأ لمحت
 ىلع ريخاتلاو دقتلاو ةبترملا قحتست ءايشألا نأ كانفرع دق : هل ليق

 الإ دجوت مل تناك فنإو « هقحتسي اب اهنم دحاو لكل كحنف « بورض
 نم مدقأ مسجلاو « دوسألا يف ضرع داوسلا نإ لوقت انأ ىرت الأ . ةعمتجب

 )١( بطاخملا : هحاوملا ,

 )١( عراضملا ىلع لخدت يتلا رمألا مال يأ .

 نوكسلا ىلع يأ : فقولا ىلع ينبم (؟) .

 هس 45خاس



 مسجلا نع مهَوَتِي نأ زوجي دق ضّرَعلا نإو « قاقحتسالاو عبطلاب ضّرَعلا
 مسجلا نحن ؛ داوسلا لبق دوسألا مسجلا نإ لوقنف . قاب مسجلاو

 نم ًايراع طق داوسلا انيأر الو « هيف وه يذلا داوسلا نم ايلاخ دوسألا

 الو « ةناولملا ماسجألا يه امإ تايئرملا نآل « هتيؤر زوجت ال لب « مسجلا

 'دررن مو. ةنوام ريغ ماسجألا الو ماسجألا نم ةيلاخ ناولالا كرْدت
 ؛ ماسجألا نمكلذك دهوش ام لب « انترمض# دوس مسج انبه دوسألاب

 . كلذ هنكأ امو رمحألاو ضيسالا ف لوقلا كلذكو

 دهاشن مل نحنو . ىثنألا ىلع مدقم ةبترملا يف ركذلا نأ ماعن انأ اهنمو

 ريخلاب هيلع انفقوام الإ « رخآلا هدعب ثّدحت مث ء امههدحأ نم ايلاخ ماعلا
 اما مالسلا امسلع ءاوحو مدأ قل ف ىثنالا رركذلا نود نم قداصلا

 (هنمدصحاو لكمدقب رابخإلا قداص .ربخب مع نإ كلذكف امهريغ يف

 «لوقعملا يف (هنم دحاو لك تت ريدحو الل مالكلا ىلع لخاد قاقحتسالا

 . نيق رتفم ادجوب م اناك نإو

 ثادحألاعفآألانآأل «لاعفألا لبق ءامسألا نإ لوقن انأ كلذ ريظنو

 لب « اهدعب لاعفألاب قطن مث اهب قطني انامز ءامسألا دجوت ملو ؛ ءامسألل
 نوكت نأ سانلا ضعي زاجأ دقو .هتبترمو هقح لكلو « ا ع

 )2 هتبرعأف يناعملا هايّدشا تأر مث «برعم ريغ مالكلاب آلوأ تقطن برعلا

 . هد مكتنف انوع لق مث
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 د مالكلا يف لخد م بارعالا يف لوقلا ناب (؟)

 اعد ىذلا امث « مالكلا يف لخاد بارعإلا نأ تركذدقف : لاق نإف

 تناك امل ءامسألا نإ : لاقي نأ باوجلا  ؟ هلجأ نم هيلإ جيتحاو هيلإ

 لو ءاهيل] افاضمو ةفاضمو ةلومقمو ةلعاف نوكتف « يناعملا اهروّدْمت
 تايد :٠ < رقم كناك لب افلا نع لع هلأ اكتباو اهروض قو نكت
 ”قيز برض : اولاقف « يفاعملا هذه نع ىيبنت اهيف بارعإلا ”تاكر ح
 عقاو لعفلا نأ لعورمت بصنبو « هل لعفلا نأ ىلع ديز عفرب اولدف « رع

 نأ لع ديز عفرو لمعفلا لوأ رييغتب اولدف 2 .بررض : اولاقو . هب

 مالغ اذه : اولاقو . هيانم باث دق لوعقملانأو « هلعاف مسي ملام لعفلا
 ؛ يناعملا رئاس كلذكو . هيلإ مالغلا ةفاضإ ىلع ديز ضفخب اولدف « ديز

 لعاقلا اومّدقيو « مهمالك يف اوعستيل اهيلع لئالد تاكرحلا هذه اولعج
 تاكرحلا نوكتو « هميدقت ىلإ ةجاحلا دنع لوعقملا وأ كلذ اودارأنإ

 . يناعملا ىلع ةلاد

 .الاكو ص )١(

 ك1 ل



 انس ولع باعاةنإفا'"' ((رطق الإ نييوحتلا عي لوقآَذه 0غ(
 اهضعب نيب قرفلاو يناعملا ىلع ةلالدلل مالكلا برعي مل : لاقو ؛لالتعالا

 « ينامعلا ةفلتخم بارعإلا يف ةقفتم ءامسأ مبمالك يف دجن 1 00
 هانعم فلتخاو هبارعءإ قفتا اف . يناعملا ةقفتم بارعإلا ةفلتخم خم ءاممأو

 ؛ كوخأ ًاديز نأكو « كوخأ ًاديز لعلو «؛ كوخأ ًاديز نإ :كلوق

 + كلوت: كاسم قفقاوةهنازعإ هفلدخا اغو واكس تتاذكا وهنا عا ققتا
 : هلثمو .هانعم قفتاو هبارعإ فلتخا ؟ "' مئاقديز امو « اًماق ديز ام

 ؛"' كدتع لاس الو. ةكرتع لامالو ؟ "* قايور دو نيسوت دنع ةعئأو اج

 )١( ص رظذا . هيوميس ذسات ١١ اذه انباتك يف يناثلا شماهلا عم .

 م7+ص رظنا . ةيمدقت اهتأ ىلع مفرلاو « ةيزاجح ( ام ) نأ ىلع بصنلا (؟)
 . اذه انباتك يف اهدعب امو

 ةلزنمب (ذنم ) تناك < ( نيموي ) رحي ( نيموي ذنم هتيأر ام ) تلق اذإ ()
 وهو (  ناموي ) عفرب ( (ةناعرب ةنمزدح ا راع تلق اذ 8: سيرحل فوغ
 (ذنم)نأ ( +/٠+-١ بضتقملا يف ) دربملا ىريو ؛ ًامسا ( ذنم ) تناك  ليلق
 ةةدمأ « هرأ مل : ريدقتلاو « ربخ اهدعب عوفرملا ممالاو « أدتبم ةلاحلا هذه يف
 . ناموب كلد

 ص قشمد ط ت 7خ5-مخه ص ةرهاقلا ط ) ماشه نبال ينغملا رظناو

 .( ملول

 مسالاو © نإ لمع لمعت يتلا سنجلل ةبفانلا يه ( ال ) ىلوألا ةلمجلا يف (؛)

 . ةمضلاب عوفرم اهدعب مسالاو « سيلب

 مص



 نإ : هلثمو . "'؟ديز الإ دحأ رادلا يف امو ؛ ديز الإ دحأ رادلا يف امو

 نإ. > : هللثمو ؛ "' نويهاذ مه“ لك موقلا نإو « نوبهاذ ملك موقلا

 7” نيبج ولاب ( ىرق« « هلل هلك َرمآلا نإهو « شل هلك ّرمألا

 كازو لثمو . '' ليخبالو « .ليخب الو .نابجي ديز سيل : هلثمو
 . هانعم قفتاو هبارعإ فلتخا اممو « هانعم فلتخاو هبارعإ قذتا امم ادج

 بجول « يفاعملا نيب قرفلل مالكلا لخد ان بارعإلا ناك واف :لاق

 : برطق لاق . هلاوزب الإل وزي ال هيلع لدي بارعإ ىنعم لكل نوكي نأ
 نوكسلا همزلي فقولا لاح يف مسالا نآل « ابمالكب رعلا تيرعأ اًمإو

 فقولايف ناكسإلا همزلي ناكل « اهيا زوكشلا هادو اواعج واف ؟ فقولل

 (كيرحتلا مهنكمأو اواصو املف و . جاردإلا دنع نوئطبيإ اوناكو لصولاو

 اًونب مارت الأ . مالكلالدتعيل « ناكسإلل (ابقاعم كيرحتلا اولعج

 )١( ) (”دحأ ) هنم ىنثتسملل لدب هنأ ىلع ىلوألا ةلمجلا يف عوفرم ( ديز «2

 يف هعفرو ؛ ( موقلا ) ديكأت هنأ ىلع ىلوألا ةلمجلا يف ( مهلك ) بصن )١(
 (نوبهاذ مهثلك ) ةلمج نوكتتو“ ( نوبهاذ ) هربخو أدئبم هنأ ىلع ةيناثلا ةلمجلا
 . نإ ربخ

 . ؟1؟[6يطرقلا رظناو. ١64 نارمع لآ (*)

 ابوصنم هرابتعاب بصنلاو « اظفل ًارورجم هيلع فوطعملا رابتعاب رجلا (؛)
 . "الحم

- 



 نيب اوعمجي ملو « نكاسو نيك رحتمو « نكاسو كرحتم ىلع مهمالك
 فرحأ ةمعبرأ نيب الو « تيب وشح يف الو ةباكلا وشح يف نينكاس

 فورحلا ةرثك يفو « نوئطبي نينكاسلا عامجا يف منآل ؛ ةك رحتم

 بقع ةكرحلا اواعجف « مهمالك يف ةلبملا بهذتو نواجعتسي ةكرحتملا
 . ناكسإلا

 فناك ذإ «مهل ''' ةئرزْخب' اهنأل ةدحاو ةكرح اومزل الهف : هل ليق
 اوقّيضل كلذ اولعف وا : لاقف ؟ انوكس بقتتْعَت ةكرح وه انِإ ضرغلا
 مكتملا ىلع اورظحي اَلأو , تاك رحلا يف عاستالا اودارأف , مهسفنأ ىلع
 . ةدحأو ةك رح الإ مالكلا

 ناك ول : هملع أدر نوذلاخلا لاقو . هجاحت>او برطق بهذم أده

 زاجو « هبصنو « ىرخأ هعفرو « ةرم لعافلا ضفخ زاجل « معز 5

 اآنوكس بقاعت ةكرحلا وه امنإ اذه يف دصتلا نآل ؛ هيلإ فاضملا بصن
 0 وبش » ةتأرخأ مكتملا اهب ىتأ ةك رح يأو . مالكلا هب لدتعي

 ةّمحو برعلا عاضوأ نع جورخو , مالكلل داسف اذه يفو . كلذ يف

 فالتخاو بارعإلا قافتا نم برطق هركذ املاوجتحاو . مبمالك ماظن

 - اهركذ مدقت يتلا ءامسألا يف يناعملا تافتاو بارعإلا فالتخاو « يناعملا

 )١( ينافك : ءيشلا ينأ ْئجَأ . ةمفاك : ةئررئجلم .

 (؟ه) وحنلا يف صوصن د(



 دعب رك ذت» يتلا ءاممألا يف بارعإلا لوخد لصأ ناك امنإ : اولاق نأب
 اههاتعف ءلوعقم رخآلاو لعاف امهدحأ نامسا اهدعب ركذي هنآل  لاعفألا

 امأو . كلذ ىلع مالكلا رئاس لعج مث ؛ هنيب قرفلا بجوف « فلتخم

 ةلع هركذ امث ءيش لكلو «لاعفألا ىلع ةلومحمف اهركذ يتلا فورحلا

 . ىلاعت هللا ءاش نإ هباب يف كب رمت

- 



 « لّمجلا » نم صوصن

 ١١( لدبلا باب )١(

 ءيشلا نم ءيشلا لّدْبي : برضأ ةعبرأ ىلع برعلا مالك يف لدبلا
 مسالا نم ردصملا لدبيو « لكلا نم ضعبلالدبيو « ةدحاو .نيعل اهو
 يرجي الو « طلغلالدب عبارلا لدبلاو , ''' هيلع المتشم ىنعملا ناك اذإ
 . حيصف مالك يف الو نآرقلا يف هلثم

 رهاظلاو « ةفرعملا نم ةركنلاو , ةركنلا نم ةفرعملا لدب زوجيو
 . زئاج كلذ لك . رهاظلا نم رمضملاو « رمضملا نم

 كوخأ ينءاج : كلوقف ةدحاو نيعل اهو ءيشلا نم ءيشلالدب امأف

 لدب اذهو . ةدحاو نيعل |هو « هنم لدب ديزو « هلعفب خألا عفرت ؛ ديز

 ةطارصلا انده١ » : لجو ّزع هللالوق هريظنو . ةفرعملا نم ةفرعملا

 . ”و-خوه ص(١)

 . لاهشا لدب 'بارضلا اذه يلمس“ اذهل (؟)

 سود



 نم لدب يفاثلا طارصلاف « '' « مهيلع تمعنأ نيذلا طارص مقتسملا
 نم ةركنلا لدب اذ بف «رحلاص_لجر كيخأب تررم :لوقتو .لوألا

 .ةبذاك ةيصان ةيصانلاب "نَعفّسَنل » : ىلاعتو كرابت هلوق هلثمو . ةفرعملا
 . اهنم لدب يهو ةركن ةيناثلاو «ةفرعم ىلوألا ةيصانلاف ؛ '" «ةئطاخ

 (ليوط) : رعاشلا لوق ةركنلاب ةركنلا لدب نمو

 ةحيحص _لجر _نيلجر يذك تنكو
 ب ©- و 5 و 5

 ١ تلشف نامزلا ابيف ىمر لجرو

 )١( ةحتافلا ١ لو .

 : هتيصانب مف . سأرلا مادقم' رعش : ةيصانلا . ١١و ١6 ىّلّعلا (؟)
 © ةيصانلاب نفمسلل : هنمو » : يدابازوريفلا لوقي ؛ اهبذتحاف اهملع ضسق

 .اهيحاص ءيطاخ بذاك يأ : ةئطاخ ةبذاك ةمصان .« رانلا ىلإ اهب هّتنترحتل يأ

 : اهعلطمو « ةروهشملا رّدثك ةمنات نم تدملا (*)

 تلح ”ثيح ابيكا مث كئصولق“ القعاف ةةازع 'مسير اذه "ىللخ

 تيملانم يناثلا رطشلا يف ( ىمر ) لوعفمو . ١١م يلامألا يف يهو

 ”تللشا نم تكلشاو. اد ”نامزلا اهبف ىمر 1 ريدقتلاو ) فوذحم دهاشلا

 . حرف باب نم الش "لست

 نرأ ىلع ةرجلاف . اهعفرو نيرطشلا نم لك يف ( لجر ) رح تيدملا ىوربو

 ىلع عفرلاو . ىلوألا ىلع ةفوطعم ةيناثلاو « ( نيلجر ) نم ضعب لدب ىلوألا
 لل ةحصص لدحر اههادحإ : نيلجر يذك تنكو : ريدقتلا نوكسيف « مسطقلا

 - .  تّلشف نامزلا اهبف ىعر لجر ىرخألاو

 - سو



 هلثمو . دمحم لجرب تررم : كلوقف ةركنلا نم ةفرعملا لدب امأو

 د « هللا طارص رمقتسم رطارص ىلإ يدهتل كنإو » : لجو نع هلوق

 ءيشلا لدب هييشأ امو اذهو . هنم هلدبأ دقو ةركت لوألاو«ةفرعم ناثلاف

 : ةدحاو نيعل امهو ءيشلا نم

 . ةحماسم هل ةعاملا لابعتسا ىلعو زاجم لكلاو ضعبلا انلق امنإو

 لدبي :لوقت نأ ةرابعلا هذ فه نم دوجأو . زئاج ريغ ةقيقحلا يف وهو
 . هضعب وهو ءيشلا نم ءيشلا

 "تيقلو « هفصن لاملا تضبق : كلوةف لكلا نم ضعبلا لدب امأف
 وهو لوألا نم لدب يفاشلاف . هْيَمْلُت فيغرلا تلكأو ؛ مَرثْكأ كباحصأ
 لع هللو :٠ لجو نع هلوق هريظنو . نايبلل هنم لدبأ امنإو ء هضعب
 عضوم يف ( ْنَم ) ف ب "' « يبس هيلإ عاطتسا نم تيبلا جحر سانلا

 .سانلا نم نيعيطتسملا مزلي امنإ جحلا ضرف نأل « سانلا نم لدب ضفخ

 تعفرإ ا ةيراجلا ينتبجعأ : كلوقف مسالا نم ردصملا لدب امأو

 تيبلاب ( 59٠/4-551 بضتقملا ) دربملاو ( 8١6/١ ) هيوبدس دوشتسا دقو -

 . نيهحولا ىلع

 ىربكلا دهاوشلا حرشو « ( اهدعب امو سال5/5 قالوب ط ) ةنازخلا رظناو
 .( اهدعب امو ٠١4/4 < قالوب ط « ةنازخلا شماه ىلع ) ينيعلل

 . مه ىروشلا )١(

 .هال نارمع ل1 (؟)

 ل 9*4



 هللا لاق . هربخ كاخأ تفرعو « هملع هللا دبع ينعفن : لثمو . ةيراجلا

 لدب لاتقلاف ؟ "هيف لاتق مارحلا .رهشلا نع كنولاسي » :لجو زع
 لوق هنمو .لاتقلا لجأ نمناك امنإ رهشلا نع مهاّوس نآل « ربشلا نم

 : ىشعألا

 0 ا ”تانابلا ىمَقت همن وأ هاك لوح ىف ناك دفا

 . ,لوح هاوت يف ناك دقل : هريدقت

 : لوقت نأ تدرأ ؛ راح ؟جر تيأر :كلوقف طلغلا لدب امأو

 . هنم راما تلدبأ مثء الجر تيأر : تلقف تْطِلغف « ارا تيأر

 رلجرب تررم : هلثمو . راح لب :لوقت نأ هلك كلذ يف دوجألاو

 . ليث ىلإ جاتحيف سايقب يرجي امم طلغلا سيلو . .روث

 )١( ةرقملا لإ١" .

 (١) م.؛4-.7 ص تيبلا اذه يف رظنا 1

 موس



 ١١ نأو "نإ نيب قرفلا باب (؟)

 .ةحوتفمكلذ رئاس يف يهو«عضاوم ةعبرأ يف رّسْكت ("نإ )نأ معا

 . ”صخاش كاخأ ”نإو « ”ٌماق اديز نإ : كلوقك ءادتبالا يف رسكت
 مث « اهحتفت ( مئاق اديز نأ تنئظ ) كلوقك ماللا اهربخ يف ناك اذإو
 ا فيل ا كلذحو « مئاقل ادد نإ تدعط# : لوقتف 5 ماللا لخدت

 ا مال ماللا هذه نآل ' ؟ماللا عم انإ حتف زوجي الو . "”صخاشل كاخأ

 قرف وكر ارح ولا حا را او

 ار سي را

 نإ هللاتو « مئاق اديز نإ هللاو : كلوقك مّسقلا دعب اضيأ نإ رسكتاو

 .الا؟ك9ه9ه ص )١(

 . ١١ه تايداعلا (؟)

 - عمود



 , « روطسم باتكو روّنطلاو » : لجو نعهللا لاق . قلطنم كاخأ
 اهحتف نييوحنلا ضعب زاجأ دقو . ' «عقاول كبر باذعنإ » : لاق مث
 يف رثكأو دوجأ رسكلاو ؟ رسكلا ىلع مهضعب هراتخاو « نيميلا دعب

0 

 . هركذ ام ىلع سايق زئاج حتفلاو . برعلا مالك

 لاق : كلوقك «لوقلا دعب وه نإ هيف رمسكت يذلا عبارلا عضوملاو

 )١( روطلا ١ ال مث 5و .

 دّهيشتسو . هدعب مال ال رهاظ مَسق لمف دعب اهحتفو "نإ رسك زوجي (؟)

 : زجارلا لوقب ددصلا اذه يف

 ( ”يلاةّملا ةروذاقلا يذ يّدنمإ "يصتقلا دملقم ”ند.ءاقثلا)

 'يبلصلا كِلاَيآذ وبأ ينإ '"يِلعلا كرب يفلحت وأ

 حتفلابو « مسقلل ًاباود اهتلمج لءج ىلع ( يْننإ ) ىف ةزمهلا رسكب ىورب
 . يبصلا كلايذ ابأ ينوك ىلع : يأ « ردصم ليوأت يف اهملومعمو "نأ لءج ىلع

 الإ نوككي ال مسقلا باوج نآل ؛ مسقلا باوج يف اهلمح مل "نأ حتف نّمف
 .٠ درفم ردصم لدوأت يف اهالومعمو "”نأو )م هلم

 .نروفلخجو » : ىلاعت هلوق ومن رسكللا نعت مال مسقلا لعف دعب ءاج اذإف

 ادهجت هللا اومسقأ نيذلا ءالؤهأ » و © ( هد ةبوتلا ) « مكتمل“ مهنإ هلا

 . ( هع ةدئاملا ) « '”مثكسَدلا منإ مهنانأ

 روكذملا دهاشلاف رظناو . ١88-١4 ص ؛ةةيفلآلا ىلع ينومشألا حرش رظنا
 817/7 © قالوب ط « ةنازخلا شماه ىلع ) ينمملل « ىربكلا دماوشلا حرش »

 7 ) أهدعب امو
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 : لجو زع لاق . صخاش كاخأ نإ تلقو ؛ قلطنم ارم نإ ديز

 امكلذكو . '' « هنم ةماكب كّرَّمَبي هللا نإ ميرم اي ةكئالملا تلاق ذإ »
 :ةادنن نإ سكت كلذ شأ امو.( لوقت: )و ( لوقت ) لقمة يه فرقت
 ( لوقت أ ) نوري برعلا نم موقو . ءادتبالا ىنعم ىلإ عجار هلك اذهو

 كرقأ :نولوقنال ( لنا ]رع ةعاجيط اقفل ءايقكتلاو
 "نأ نوحتنفي ءالؤهو . اصخاش اديز نظتأ :نولوقي اك « اصخاش اديز

 . ماهفتسالا يف لوقلا دعب

 هيلع مكي مسا ريدقتب تلمع امو يهو « "نأ هيف حتفت مالكلا رئاسو
 هعضوم ىلع حي ال فرحف ةروسكلا نإ اماف . ضفخلاو بصنلاو عفرلاب

 «قلطنم اديز نأ ينغلب :ةحوتفملا يف كلذ نملوقت . بارعإلا نم ءيشب

 تبجع : لوقت كلذ_كو . ديز قالطنا ينغلب : ريدقتلاو « عفر ابعضوم

 نم تبجع : ريدقتلاو ؛ ضفخ عضوم يف نوكتف « قلطنم كنأ نم
 « جراخ هللادبع "نأ تننظو « قلطنم كن تهرك :لوقتو .كقالطنا
 « هيبشأ ام كلذكو . بصن عضوم يف نوكتف ؛ ميقم كاخأ نأ بّسحأو

 . هللا ءاش نإ 'بصت هيلع سقف

 .؛ه نارمعع لآ(١)
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 '١( بجمتلا باب )م

 بصناف«لعفلا عم (ام) كم الكل وأ يف تلعجو ءيش نم تبجعت اذإ

 . اديز نسحأ ام : كلوق كلذو . هيلع لعفلا كلذ عوقول هنم بجعتملا

 وهو « برغي /كلذلف « مهم هنكلو « عفر عضوم يف أدتبم مسا ( ام)

 هلعابو و" نضام لعفاا خا ١و هربخ هدعب امو « ةلص ريغب مات مسا

 . هيلع لعفلا عوقوب بصن ديزو . ( ام ) ىلع دوعي رك ذ وهو هيف رمضم
 لوقتو ؛( ام )عم مر زا بجعتلا ظفل نأ الإ « اديز نَسح 4يش : هليثمو

 .ا1١١-١١6» ص ا(١)

 لمف بحجعتلا يف ( لّمْفَأ ) نأ هدنمف « نييرصبلا بهذم ىلع اذه ()
 رئاس امأ . نييفوكلا نم يفاسكلا ةزمح نب ىلع نسحلا وبأ بهذ هيلإو ؛ ضام

 ةلأسملا يه هذهو . مما بجعتلا يف ( ( لَمفأ ) نأ ىلإ نوبهذي مهف نيبفوكلا
 . « فاصنإلا » يف يرابنألا نبا اهدروأ ينلا فالخلا لئاسم نم ةرشع ةسماخلا

 شماه عجارو . #١١ ١١8 ص«« ةيبرعلا رارسأ » رخآلا هباتك اضيأ رظناو

 . 86-8 س « اذه انئباتك نم 7و ص



 .نيديزلا نسحأ ام : عملا يفو « نيديزلا نَسحأ ام : ةينثتلا يف

 ٌبيطأو «كبوث فظنأو ؛كابأ مركأو «ءكاخأ فرظأ ام : لشمو

 ىلإ الو لبقتسملا ىلإ ُدَريالف , فرصتم ريغ بجعتلا لعف نأ لعاو
 . ظفللا اذه ريغ هنم نوكي الو « لعافلا مسا

 : كلوقك « لّعفو لف و لعف لثم ادبأ يئالث بجعتلا لمفو
 هيلع لخدت .كلذ هبشأ امو «هاملا دّربو « ورمع ليهجتو « ديز مارك

 ىلع لعفلا لعِمتو «ظفللا يف الوعفم هلعجتو « هلعاف نم هلقنتو « ةزمهلا
 لبجأو « ؟رمع فرظأو « اديز مَركأ ام : كلوق كلذو . لَمفانزو

 « ؟ديز نّسح أ ام : كلذ ىنعم نآل ؛ ةقيقحلا يفلعاف هبلوعفملاف . اركب

 . هببشأ ام كلذكو . ادج ”نّسح ٌديز يأ

 تدرأ نإف . هيلع ةزمهلا لاخدإ نكي ل « ةثالثلا لع لعفلا داز نإف
 ( ه1: ةةلم نعحمتا فرأ ةث ةثالث ىلع ٌدئاز هلعف لعاف نم بدعتلا

 :كلذكو . هقالطنا "شا ام : :لوقت مثءديز قلطنا: لوقت . كلذهبشأ امو

 ؟ كلذ هبشأ امو« '' سطرقو « جرح دو « لاملا“ ديز جرختسا

 ا_وأ فدحلا وهو « ساط'ريقلا باصأ يأ سطرقف ىّمر : لاقي )١(
 . لاضنلل بّصلني' مدأ لك  سوماقلا هنع ربع

- 



 تح رح د دعاو «ةحارختنا دعا امد: لوقتف

 نم بجعتلا زوجيالو . لسعافلا نم وه امغإ بجعتلا نأ ملعاو
 « لوعفم ىلإ هلعف ىدعت دق لعاف نم بجعتت ناب الإ هب لوعفلا
 لو ابعت ال: يعيمتلا لمن ينانالا + ضن فرح لزمتلا لغ لغدت
 ام : بجعتلا يف لوقتف « ؟رمع ديز برض : كلوقك « هنم بجعتلا

 : بجعتلا يف لوقتف « ءاملا دمحم برش كلذكو . رورمعل اديز برأ
 . هبيشأ ام كلذكو . امال ادمم برأ ام

 « هوحنو (ًدشأ )ب الإ هنم بجعتي مل قلخلاو ناولألا نم ناك امو

 اوسأ امو. © ةترطخ دعأ (تمو :ةكفزث هزم نعا اهي نكلوقك

 امو « كبوث رضخأأ ام : تلقولو . هامع َمَّبقأ امو « ديز جر

 نم وهاهنإ « فرحأ ةئالث ىلع دئاز هلعف نآل « رج ل« هدّوسأ
 قلخف (ههبشأ امو ىّمَملاو جَّرَعلا اأو . دّوشاو ضَيباو يا

 ةتباث كلذ عم يهو « لعف امهنم نوكي ال « سأرلاو لجرلاو ديلاك ةتباث
 . ةدحاو لاح لع

 ةدالبلا هب اودارأ مه:الءكلذ زاج امنإف « اديز رّمحأأ ام: مطوق امأو

 كلذ كو . نوللا اودصقي مو « هّدلب أ ام : اولاق مهنإذ « ةيرامجلاو

 اذه ىلع زئاج  بلقلا ىمع اودارأ اذإ  اديز ىمخأ ام : مهوق

 دنت



 '" ريدقتلا

 لَعَفَأ وه) هيف لاقي نأ زوجي ال ( هّلعفأ ام ) هيف لاقي ال ءيش لكو
 نأ زوجي الف .ليضفتلا باب نم هلك اذه نآل « ( هب لعفأ ) الو ( اذك نم

 نكلو ءهُضَيِبْأ ام :لاقي ال اك ءورمع بون نم ضيبأ وه كب وث : لوقت
 : هلوق امأف . هببشأ ام كلذكو . ورمع بوث نم اضايب دش كب"ون : لوقت

 (زجر)

 .ضافضنلا اهبعرد ىف ةيراج
 ىف

 0 يب تخأ نم ضّسأ

 بهذ دقو . ١5١-178 ص « يرادنألا نبال ةيبرعلا رارسأ رظنا )١(

 داوسلاو ضاسلا نم بجعتلا يف ( هلمفأ ام ) لمعتسي نأ زوحي هنأ ىلإ نويفوكلا

 ىف ليضفت لمفأ ( ضيبأ ) دورو ممججتح نمو ؛ ناولألا رئاس نيب نم < ةصاخ
 نأ ىلإ اوبهذ دقف نويرصبلا امأ . ( يِجاجَرلا صن يف لبس اك ) رعشلا ضعب
 ةسداسلا ةلأسملا يه هذهو .ناولألا نم امههريفك داوسلاو ضادسلا يف زوي ال كلذ

 رظناو. « فاصنإلا » يف يرامنألا نبا اهدروأ ىتلا فالخلا لئاسم نم ةرسع

 . ( 41-4458 قالوب ط ) ةنازخلا

 هناويدب تقحلأ دقو « جاجعلا نب ةيؤر ىلإ ةبوسنم تايبأ ةلمج نم (؟)

 ..( ستي نما ثلا ةومعلا © 16 صا يفاثلا
 تايبأحرش يف يمخالا ماشه نبا لاق » : ( ؛م0/* قالوب ط ) ةنازخلا يفو

 -:هلبقو «جاحعلا نب ةيورل زجر نم دهاشلا تدملا : [ يجاجزلل ]' لمحلا »
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 .خاَبط لاري مهظيبأ تناف مهلكأ دتشاو اتش لاجرلا اذإ (2

 يضاا ةناضمر يف ىتتأ دقل 3

 .ضافضفلا ابعرد يف ”ةيراج

 ضاميإلا ثيدحلا مسطقتا

 .ضابأ ينب تخأ نم ”ضيبأ

 . « هناويد يف هرأ لو . (ها ) ينج نبا هدشنأ اذك : لاق

 : هلوقو . عساولا : ضافضفلا . صيمقلا : عردلا . (ىتأ ) لعاف : ةيراج

 ىنعم » : ( ؛م/# ةنازخلا يف اك ) يمخللا لاق 2 ضاعمإلاب ثيدحلا مطقت »

 « اهينيع نسح' مبلغش <« ترظن يأ « مهيلإ تضموأف اوثدحت اذإ مهنأ ضاميإلا
 يفىربلا ضيموب اهماستبا هّبش « مّنبَتلا انه ضاميإلا : ليقو . مهثيدح اوءطقف

 اهتأو4ةثادحلا يه نوكت نأ لمتحيو . لوألا لوقلا ىنءنك هانعم نوكنف ؛ هناعل

 . « ىدلُخلا ةحاممو هجولا ةقالطب اهفصي ؛ مسبتلاب اهثيدح مطقت

 ةنازخلا ) يمخللا نع ؛ ضايبلاب ةفورعم ةليبق ( ةزمحملا حتفب ) ضايأ ونيو
 .( 0ع

 اذإ » :هلوق امأو » : ( ؛46/# قالوب ط ) ةنازخلا يف يدادغبلا لوقي )١(

 ورمع ةريحلا كلم اهي اجه « دبعلا نب ةفرطل تايبأ نم وهف « خلا « اوتْش لاجرلا
 : اذك ىوربو . دنه نب

 -(؛غ5-



 ؛اهتاوخأ رئاس نيبزم اهدحو بجعتلا باب يف لخدت (ناك ) نأ معاو

 ام : كلوق كلذو . ثّدحو _لْعذ لك يف لصأ ابنآلو « اهيف مهعاستال
 اهمساو «ءادتبالا ربخ ( ناك )و « ءادتبالاب عفر (ام ) ؟ ؟ديز نسحأ ناك
 ناك ام نسحأ ام : تلق اترخأ نإف .اهريخ اهدعب امو « !ميف رمضم

 عم ( ام ) نوكت ء ٍديز نوك نسحأ ام :ريدقتلاو « عفرلا هجولاف « دي

 رخاذب *لثك الإ كئلملا_ علم" ال اذإ كوبأ نم 'ربخأف دنه 'نا تتنأح

 عاشبط ةلايرس مهضيبأو امادق قف رش ناك ”رصنف « ”رصت“ : تلقذإ

 رخانسأ 'خانسأ يكل يزاحملايفو ”قّرو الو "لظ_ كل يلاعملا يف ام

 نتكأ و6: لوقو . لوحنم رعشلا اذه : يبلكلا نبا لاق . رّأ تاببأ عم
 . مهراعسأ تّلغ“ يأ « ةزمحلا مومضم وهو « "توقلا لثكألاب دارأ « مبلكأ

 نوكي دقو ؛ لوكأللا ىنعمب لئكألا لعج « ةزمهلا حتفب ( مهلثكأ ) ىور نمو
 هودجو اذإق «عوجو ةدشو دّبج" دعب الإ ماعطلا نودحي ال اوتش اذإ مهنأ هانعم

 ءاتشلا لصف لخد اذإ : لوقي . صسقلا : لابرسلاو ... ... لك ألا يف اوغلاب
 « توقلا دتشاو « راعسألا تلغو « ةريملا تعطقناو <« ف/رصتلا نم عني يذلا
 ام ىلع * هخبط ةرثكل دوسال ابرك تنك ولو ؛ كمؤال يقن كخابط لابرسف

 . « نيخابطلا لاب رس نم دبعأ

 < ختسإ مخ : خانسأ .العو ربكت يأ مخافمي خارذب نم ةغلام ةغلص : عاد

 . زيسمتلا ىلع (لالرس) بصن دقو . لصألا وهو
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 ربخ هلعجت نأ ىلع « هحبق ىلع زئاج بصنلاو , '" ردصمللا ليوأتب لمفلا
 «ديز ناك ام َنسحأ ناك ام : تلق نإف . ابيف اهمسا رمضتو « ناك
 ريسفتلا لع ةيناثلاو « لوألا ريسفتلا لع ىلوآلا ( تاك ) ف ءاهترركف

 . "يناثلا

 ىلإ لعفلا در اذإ لاق « بجعتلا ىلع ( ؟ديز نسحأ ام ) لاق نمو
 ام ) كلوق وهو « نارخآ ناظفل اذه يف ضرْعِيو . ينْسحأ ام : هسفن

 ؛ ( ؟ نسحأ هنم ءيش يأ ) تلق كنأك « ماهفتسالا يف ( ؟ ديز نّسحأ
 نسحأ ام : يفنلا يف لوقتو ؟يننسحأ ام : تلق كسفن ىلإ هتددر نإف

 ىلإ لعفلا تددر نإف ' لمحي لو هلعف يف نيسْمحي مل هنأ تدرأ اذإ < دبز

 نونا انعأ انجيع) نب و هيلا ىو 6 ) كي ١ اه كلف ناس

 ءانسسلا 4 : هعمجو ماهفتسالا ة ةيندت فو :اقد لكم

 نوكيف ' ةقيقحلا ىازفأي تلوم رمآلا اظفلز هاج اج يحمل قفو

 8٠ 7 1 . ٠ 1 5 5 ك ه6 2 1

 نيمحأ نوديز ايو « ورمعب نيسحأ ناديز ايو « ورمعب نيسح أ ديزي

 )١( ) اهلعاف ( ديز)و « ةمات هجولا اذه ىلع ( ناك .

 عم ةيناثلا ( ناك ) و « البق يتلا ( ام ) ربخ ىلوآلا ( ناك ) "نأ يأ ()
 : ديز نوك خا ناكام : ربدقتلاو . ردصم ليوأت يف ابلبق يتلا (ام)
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 نسح أ ام : هانعم امنإ « ًائيش مهب اولعفد نأ مهرمأت تسل كنآل ؛ ورمعب

 بجي نم ءالؤه يأ « '« ُْرِصِبأو مهب عيسأ » :ىلاعت هللا لاق . نِرْمَعلا

 :وزمعت نأ دنه اي : لوقتو . مهنم بجعتي نأو اذه مهل لاقي نأ

 .ورمعب نيسحأأ تادنه ايو « ورمعب نيسحأ نادنه ايو

 )١( مرسم 8 .

 (؟ ه)وحتلا يف صوصن -جوو-



 ''' دامعلا نويفوكلا هيمسيو لْصَفلا باب (4)

 كلذهبشأ امو متنأو اتنأوتنأو يهو مهو امهو وهلعجت برعلانأ معا
 0 و ولا نع اهادحإ ينغتست ال نيتفر عم لك نيب ا

 يو « نإ بابو « اهتاوخأو ناك باب يف كلذو ا ةفرعملا ب راقت ةركنو

 )١( ص 1١6-هه١ا.

 تقرأ حصي الو « لصف ريض (وه ) ف . ىلطنملا وه ديز ناك : وحن (+)

 . رهاظلا مسالل ًاديكأت حلصي ال ريمضلا نآل « ديزل ًاديكوت نوكي

 « ( 'نم ) هدعبو « لمضفتلا لمفأف . كنم لضفأ وه ديز ناك : وحن (+)

 ةركن ناك ولو « هيلع ماللاو فلآلا لوخد لبقي ال وهف « ةفرعملا براقت ةركن
 . كلذ لتقل ةضحم

 نأ نسحيال(وه) نأ معاود» :( ادا سا مة هيوسس لوقي

 هلخدت ملو لاط امم ةفرعملا هبشأ ام وأ ةفرعم اهدعب ام نوكي ىتح الصف نوكت

 لضفأ ) و ( كلثم ) و ( كنم ريخ ) وحن « ًارمعو ًاديز عراضف « ماللاو فلألا
 ام وأ ةفرعم اهلمقو الإ لصفلا يف نوكت ال اهنأ اك . ( كنم يش ) و ( كنم

 ناك ) تلق ول . اهعراض ام وأ ةفرعم الإ اهدعب ام نوكي ال كلذك « ابعراض

 . « ًاحسسق ناك « ( [ةلطام وه ديز

 5-5 مه.



 ان ءادتالاو 1 ئظلا

 « ناك ربخ ( مئاقلا ) لعجتف ؟ متاقلا وه ديز ناك : كلوق كلذو
0" 

 , مئاقلا وه ديز ناك :تلق تئش نإو . "' هب دتعي ال لصف ( وه)و

 نظو اهتاوخأو نإو اهتاوخأو ناكف < لصألا وه ربخلاو أدتمملا باب )١(
 ينغتسي ال ربخلاو أدّتملانأ لوقلا ةلفان نمو . ربخلاو ًأدتمملاىلع لخدت امنإ اتاوخأو

 هدعب ام نأ رمألا لوأ نم ملثب' هنآل4 9 صفق ريمضلا اذه نريرصنلا ىعم دقو

 ر . هيلع دمتعي مالكلا ىتعم نأل « ًادامع تويقوكلا هامسو . مسات ال ربخ

 هي ا نبا اهركذ ثالث دئاوف نم ىلوألا ةدئافلا يه

 ةروك د أ ةدئافلاو ؛ لصنتلا ريمضل ( هم60 - ه4 ص ىشمد ط 2 4985 ص

 : ناتيوتعم نايرخآلا ناتدئافلاو . اهركذ ىلع رصتقي نييوحنلا رتكأو « ةبظفل
 عماجي' ال ( لصفلا ريمض يأ ) هنأ هيلع !'ونيو « ةعامج هركذ » « ديكوتلا ( )١

 نيرفؤكلاض عب هامس كلذ ىلعو ؛ ( "لضافلا وه سفن ”ديز ) لاقي الف « ديكوتلا
 يأ « صاصتخالا ( ب ) « دك ؤرو ىئوقي يأ مالكلا هب مع'دي' هنآل « ةماعد
 . هيلع رمصتقي نيبنامملا نم ريثكو ؛ هريغ نود هملإ دنمل ةتباث دنسملا ةدئاف نأ

 ناك اسم نأ معاو » : ( نيريخآلا نيرطسلا يف ) 44/١ هيوبيس لوقي (؟)
 اضيأ لوقيو . « ركذب' نأ لبق اهدلع ناك يتلا هلاح نع هدعي ام رمغي ال الصف
 اذإ ( ام ) ةلزنمب اهتتاوخأو انبه ( وه ) تراصف ه : ( ١١-١١ س) مووأ١
 .6 ركذت' نأ لبق هلاح نع اهدمي ام ريغت ال اهنأ يف « أوُعَل تناك

 بهذو . بارعإلا نم هل عضوم ال لصفلا ريمض نأ ىلإ نويرصبلا بهذبو

 -مهضعب بهذف؛بارعإلا نم مضوم هل ( هنومسي ابك ) داعلا نأ ىلإ نويفوكلا

 هم 46ه



 لثمو . "ناك ربخ ةلمجلاو « هربخ ( مئاقلا )و « أدتبم ( وه ) تلعج
 اماف ”: نعو لج هللالاق . مئاقلا تنأ تنكو « مئاقلا تنأ تنك : كلذ

 عنفرلاب « مهيلع بيقرلا هو « "' « مهيلع بيقرلا تنأ تنك ييتّيف وت

 نأ ىلإ ( يئاكلا ) مهضعب بهذو « لبق ام مكح هكح نأ ىلإ ( ءاترفلا ) -
 نبا اهدروأ يتلا فالخلا لئاسم نم ةئاملا ةلأسملا يه هذهو . هدعب ام مح همكح

 ةرهاقلا ط ) ماشه نبال ينغملا ًاضنأ اذه يف رظناو . « فاصنإلا » يف يرابنألا

 .( #7 سا وهو. ص قشمد طاح هدإ١ س 49! - رطس رخآ 455 ص

 نم ريثك سان لمج دقو » : ( ١9-56 س ) 8860/١ هيوبيس لوقي )١(
 0 هلع ينم هدعب امو « أدتبم مسا بابلا اذه يف اهتاوخأو (وه) برعلا

 ريثك سانو . كنم ”ريخ وه ًاديز نظأ : لوقي ناك ةيؤر نأ انغلب هنأ كلذ نمف

 رعاشلا امو . « نوملاظلا مه اوناك نككلو مهانماظ امو » : نولوقب برعلا نم

 3 ... ( حيرد نب سيق )

 . صنلا اذه نم ىلب امف ةيركلا ةيآلاو تيملا دريسو

 «(تنك )يف ءانلل ًاديكوت (تنأ)نوككي نأ اضيأ زوحيو . 1١9 ةدئاملا )١(
 هلوق يف (نأ ) يف كلذك ( دبكوتلاو ةّيلْصَفلا ) ناهجولا زوو .مفر لح يف
 ( نحن ) يفو ؛ ( خ5 فيكلا ) « ًادلوو الام كنم "لقأ انأ ينرت“ "نإ » : ىلاعت

 «( ؛١ ءارعشلاو « ١١م فارعألا) « نيملاغلا نحن انك نإ » : ىلاعت هلوق يف

 :ىلاعت هلوق يف (وه) ىفو ؛ ( ه» صصقلا ) « نيثراولا نحن انك و » ىلاعت هلوقو

 نإ د : ىلاعت هلوق يف ( مه) يفو ؛ ( ٠١ لّمزملا ) « ًاريخ وه هللا دنع هودحت د
 مسفرلا ريمضب دك ْوِب ريمضلا نأ فورعملاو . ( ؛٠ ءارعشلا ) « نيبلاغلا مه اوناك

 - . هرورجم وأ هبوصنم وأ مضوملا عوفرم لوألا ناك ءاوس

 د عمال



 نم 'قحلا وه اذه ناك "نإ هللا اولاق ذإو :  ىلاعتو كرابت لاقو . اضيأ
 مهانماظ امو»:ىلاعت لاقو.عفرلاو بصنلاب « « حلا وه » و « ''' « كدنع

 ««نوماظلامه اوناك نكلو *:مهضعب أرقو ؟ '"' « نيملاظلا مه اوناك نكلو
 سيق لاقو . ناك ربخ ةلماو « هربخ (نوملاظلا) و ءادتبا (مه ) لعج

 (ليوط) : حيرذ نبا

 'ردقأ تنأ اللاب اهيلع تنكو 2 اهَتْكَرَت تنأو ىّبل ىلع يكب

 ةعوفرم يفاوقلاو

 (وه ) تلعج اذإ « مئاقلا وه اديز تننظ : نظلا يف لوقت كلذكو

 نباو « ( ةفصلاب ديك وتلا نع ربعي وهو ) 1١84-149 س موم/١ هيوبيس رظنا -
 ط - م-9 س ؛و0 ص ةرهاقلا ط ) ماشه نبال ينغملاو 2 1١8 و 111/خ شيعي

 .( ١ءدسو صومه. ص ىكدمد

 . ماب لافنألا (1)

 . ال١ فرخزلا (؟)

 : 546/١ هيوبيس هركذ يذلا تيبلا اذه حرش يف يرمتنشلا لوقي (ع)
 ةبوصنم يفاوقلا تناك ولو .ربخلا ىلع ( ردقأ ) مفرو (تنأ) ءادتبا يف دهاشلا »

 هسفن عّحتت فصر . بابلا يف مدقت اك الصف (تنأ ) لعجو (ردقأ ) بّصْنَل
 امهيلع ردقأ تنك يأ . ضرألا نم مستتا ام : المللاو . اهقّكط نأ دعب ىنبلل
 توصزم تيبلاو . «للع ام ىلع هسفن فّنعي ؛ اهةءلطتلبق اهءم الملاب مقم تنأو
 5 0 ةيرصملا بتكلا راد ط ح م فالوب ط ) يناغالا يف

 سل جهاد



 ." هببشأ ام كلذكو . ( مئاقلا) تعفر « الصف هلعجت / نإو . الصف

 ريمض نرأل ؛ نظو ناك ىباب ىلع هتلئمأ ىف رصتقا فلؤملا نأ ظحالم )١(
 آل وعفم وأ ناكل اويغ هاني هلا بصنن" ذإ«نيياملا ادله يف كح هل رهظي لصفلا

 «ربخلاو أدتمملا بابو اهتاوخأو نإ بابيف كح لصفلل رهظي ال نكل و. نظل ايناث
 م « 'مئاقلا وه ًاديز نإو « 'مئاقلا وه ديز : تلق اذإف ؟ ةعوفرم اهرابخأ نأل
 اهنيب قرفلا رهظي الو « ةّينلاو ةدارإلاب الإ أدتبم وأ لصف رمضملا نأ 'ملْمم'

 . 1١1/5 شيعي نبا رظنا . ظفللا يف

 [ اهتارخأو يه ] ابنأ ملعاو » : ( ١١-"#1 س ) مهه/١ هيوميس لوقير
 هنأل عوفرم اهدعب ام نكلو « ءادتبالا ىفو « لصف اهتاوخأو "نإ يف نوكت
 . « لصفلا ركذت نأ لبق عوفرم

 د قمه



 ١١ غيرأتلا باب (ه)

 ؛ ةليل رهشلا لوأ نآل « مايألا نود يلايللا ىلع لومع خيراتلا نأ معا

 أمل خيرأتلا ثنؤتف . ةليل رهشلا نم تطقس « مايآلا لع خيراتلا لم“ ولف

 عقيف ؛ هنم نولخ تسلوءربشلا نم نولخت سمخل :لوقتف « كل "تركذ
 . ًاموب ةليل لك عم نأ مع دق هنآل « مايآلا نود يلايللا ىلع خيرأتلا

 .خيرأتلا يف الإ ركذملا ىلع ثنؤملا هيف ٍبّلَغي' عضوم ةيبرعلا يف سيلو
 ديزو تادنهلا :لاقيف «ثنؤملا ىلع ركذملا هيف بلغي هنإف كلذ ىوس امأف

 كلاذكو. ثنؤما لع ركذلا بلغتيف ءاوميدق ومو مطاوفلاو ءاوجرخ

 بلغتن ؛ د دحأ يأ« ةتس 0220 ةوسن قيس هعم لج رل لوقت

 ؛ ركذملاىلع ثنؤملا هيف بّلغت كنإف « خيراتلا يف الإ . ءالا تيثتو ركذملا

 . نيقي تسلو «نيقبأ رسفخخل تبتك :لوقت

 )١( ص5ه١-لاه١ا.

 هس ه6 م
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 0( ملكتملا ىلإ ىدانملا ةفاضإ باب (1)

 « ليبقأ مالغاي : : لوقت نأ اهدوجأ « تاغل كلذ يف برعلل نأ معا

 . ' « ؟رجأ هيلع ملاسأ الإ موق اي ٠ : لجو نع هللا لاق.اولبقأ .موق ايو

 ىلع رذت ال بر حونلاقو » ,٠ "' « نوقتاف ابعاي : ىلاعت لاقو
 ءاهنم ةرسكلاب يفتكتو « ءايلا هنم فذحت . ' « [رايد نيرفاكلانم ضرألا
 '"”درفملا نم نيونتلا فذحت اك

 )١( ص ١لا١!-؟لا١ا.

 )؟(هود١امه.

 . 1١ رمثزلا (ع)
 .؟١5 حرن(()

 .ديز اي:كلوقك درفملا ىدانملا نم يأ : « درقفملا نم نيوذتلا فذحت اكد (ه)

 تيب مل اك ءادنلا يف تبنت ال ةقاضإلا ءاي نأ معا » : حل هيوسس لوقي

 0 لدب 00 ,ونتلا ةلزنمب 0 دا ءاب نآل هرغملايف نيون

 م هال ا



 وهو « ةحوتفم ءاسبب < لتقأ يم.الغ اب : لوقت نأ ةيناثلا ةغللاو

 تاره ةانمكل ها ءقرطعم رقم هاانأل ابق رعت“ ""لضاألا
 . كلذ هيشأ امو ؛ كمالغنم فاكلاو « تمقو َتمق نم ءاتلا وحن

 و»١)؟(

 الاقثتسا هايلا نكستف . ' لبقأ يمالغ اي : لوقت نأ ةثلاثلا ةغللاو

 ةفاضإلا نيب لصف ل رج مسالا رخآ كرتاو ف نحف .امالك نوككي ال | مسالا

 اوذغتسا ثمح 2 مهمالك يف ءادنلا ةرثكل انبه [ ءاملا ] اهفذح راصو . اهريغو

 يف ”سدل نكي ملو « ءادنلا يف الإ اهفذح اوتيشيل اونوككي ملو . ءايلا نع ةرسكلاب

 رّمازلا) « مرسفنأ ىلع اوفرسأ نيذلا يدامع اب 'لق' » : ىلاعت هلوق هنم )١(

 «(١هو هو ةقاحلا) « "هسناتك 0 فقولا يف ةكرحلا نامل ءاهلا ممو . ( مخ

 .٠ 0 ةقاحلا) « هيزاطلسأ ١ و4( 5و ٠ ةقاحلا) « هباسح هاو

 ابكي رحت يأ « ةيناثلا ةفللا الإ اهيف نكت مل انكاس ءابلا لبق ام ناك اذإو

 « اهيلع اكرنأ ياصع يه لاق » : ىلاعت لاق . نانكاس يقتلي الل « حتفلاب

 تفلح ؛(507 فسري) « داو باب نم اونخدت ال 'ي دب 0 ١مم هط )

 ءاي تك رحف « مكتملا ءاب يف علا ءاي كد « ةفاضإلل ( نيش ) يف نونلا

 .44١-١(8/؛دربفل بضتقملا رظنا . نانكاس ىقتلي الثل ا مكتملا

 يف « ءادنلا يف ”ةفل ءابلا نايئقب' نأ ملعاو » : ١5/١ هيوبيس لوقي (؟)

 ورمع وبأ ناكو . اوفقو اذإ كلذكو . 'لمقأ ى مالع اي : لوقت . لصولاو فقولا

 وهو ) زحارلا لاق . | هدا را اا نباإ

 - يشرقلا ىلعألا دبع نب هللا دنع

 تت ؟ هةر



 . البق ام راسكنال « ابيف ةكرحلل

 بلقتو « ةحتف ةرسكلا لِدْمَت . ًآمالغاي :لوقت نأ ةعبارلا ةغللاو
 ؛  فلألل انايب ءاهلاب اهيلع فقتو . اهلبق ام حاتفناو ابك رحتل آفلأ ءايلا

 : مجنلا وبأ لاق . َلاعت امالغاي : تلقف ءالا تفذح ؛ تلو اذإف

 (زجر)

 "' يعجهاو يمولت ال امع ةنبا إب

 اك دحو يهلإ تناك اذإ تتللكف -

 ها(ءاكلتقآ يهلإ ا ءيش كب ١

 | ءابلا ] اهتبثأ نم ةّحوحو : ( عسا س ) 4 بضتقملا يف دربملا لوقيو

 تناك املف . ( ديز مالغ اي ) ةلزنمب ( يمالغ اي ) كلوقف . ديز ةلزنمب مسا اهنا
 . « تتبث « اهريغ ىدانملاو « اممأ

 ...ةفخأ اهنآلكفلآلا ءاملا ناكم نولد' دقود : 011/1 هيوديس لوقت )١(
 : تلق تفقو اذإف .'لمفت ال ”امالغ ايو « اًدنع 'زواحت اًير اي : كلوق كلذو

 اذه ىلعو . ةّيفخ ابنأل ؛ فلألل مضوأ نوكل ءاهلا تقحلأ امنإو . 'ءامالغ اب
 0 ةامأ امر ( 801 نوفي نسنلا

 لادبإ هق دهاشلاو : يرمتذشلا لوقي . مالا هيومدس دهاوش نم (7)

 ةرثك مه ءابلاو ةرسكلا عانجال ةهارك « امم ةنبا اي » : هلوق يف ءاملا نم فلألا
 : لوقي اطو « همع ةئبا يهو « رايخلا مأ هتأرما بطاش . لامعتسالا

 يعادت رابخلا 'مأ 'تحبصأ دق
 -  ممتصأ مل هلك (ننذ ؟يلع

 -16ه4 ل



 وه ١١(

 . لبقأ مالغاي :لوقي نم برعلا نمو

 بضتقلا) « يّمع ةنبا ايد : ةياور يفو . « ةصاخ لبللاب مونلا عوجمملاو -

 . ( ؟هال/6 دربملل

 . ( 175/4 قالوب ط ) ةنازخلا يف ةزوجرألا ةبقب رظناو

 براد :لوقب برعلا ضمبو »:( 8١-١م س) فحل هيوسس لوقي )١(

 ©١©-. اولمفت ال موق ايو « يل 'رفغا

 بضتقملا رظذا .( ١١١ ءايبنألا ) « ىحلاب 'مُكحا ؟بر لاق » : ءىرق دقو

 . قكقحلا رشانلل ثلاثلا شماحلا عم ؟؟/غ دربملل

0-7 



 ١7 ةبراقملا لاعفأ باب ()

 . كلذ هبشأ امو براقو دو لعجو نركو داكو ىسع يهو

 ""'هعوقو ءاندتساو لعفلا ةيراقلل اهنأ 'لغا

 نأ دير يشع : افق( نازك لومتم نأ اف ةوجألاب ىدع امأف

 )١( كم. ص ١١)"9_,

 ىلع يسع لدتو ©« لهفلا عوقو برق ىلع لدت براقو برك و داك (؟)

 ذخأو لعج لدتو « ( يجاجزلا لوقي امك ) هعومو ءاندّتسا وأ هعوقو يّتجرت

 لمعت - اهفالتخا ىلع  ةبراقملا لاعفأ نإ ةاحنلا لوقيو . لءفلا يف عورشلا ىلع

 لعفلا ىلع ةينبملا ةلملا وه اهربخو « اهدعب عوفرملا مسالا وه اممساف « ناك لمع
 عراضملا نررتقا اذإف . موقي ”ديز داك : وحن « ( "نأ ) ب نرتقي مل اذإ عراضملا
 لوّملا ردصملا نأ ىلع ةاحنلا روهمجف « موقد نأ ديز ىسع : كلو يف اك « نأب

 -1١-مس 8١م ص ةرهاقلا ط) ماشه نبال ينغملا رظنا .ريخ لءفلاو ( نأ ) نم

 -6١1؟-١61١1ص ةرهاقلا ط كلذكو ؛ ه س ؟؟ ص - ه4 س ١٠ه ص ىتثمد ط

 . ىلاثلا شماهملا رظناو . ( 15# - +١5 ص ىتثمد ط
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 فنرأ ىسع : تلقف (نأ) تمدق نإف . ءايقلا ديز باراق : لاق هنأك

 هللالاق .ديز مايق برق : ريدقتلانأل « اعفَر ابعضوم ناك « ديز موقي
 لمعتست دقو . ''' « ادومت اماقم كبر كَتَعْبَي نأ ىسع » : لجو نع
 (رفاو) : رعاشلالاق ؛ نأ ريغب رعشلا يف

 (مرو 1
 بيرم جرف هءارو 004 هيف تيسمأ يذلا :فركلا سنع

 .لعفت 'نأ تْيّسع :لوقتو » : ( 9-٠١ س ) 411/١ هيوبيس لوقي )١(

 . « لمفت نأ توند

 لعفلاو "نأ نم لوألا ردصملا برعي هيوسسس نأ ىلع لدي لوقلا اذه رهاظو

 . قباسلا شماملا

 .لعفلاو "نأ نم لوؤملا ردصملا ابلعافو «ةمات انه ىسعو . ا” ءارسإلا (م)
 لاممتسالا ) ١١5 ص ةرهاقلا ط ) ينفملا يف ماشه نباو « ١١8/7 شيعي نبا رظنا

 : ) ١٠١ ص ىتشمد ط - ( يناثلا

 ؛ ةيواعم مايأ سدحلا يفاههلاق مارسشخ نب ةب دل ةدمصق نم تيملا (*)

 : اهعلطمو

 'بيشملا ك”المت دقو فيكو ”بورط ًانايحأ تنأو تنبررط

 قالوب ط ) يدادغبلل ةنازلاو « 7071/١ يلاقلا ىلع يبأل يلامألا رظنا

 - .( م0[:
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 : نأ رغب لومتست نأ ا هيشأ امو لعجو بركو داك امأو

 .لعفلات اذ ةيراقل ىو . جرخي هللا دبع داكو « موقي دز داك : لاقيف

 دقو ؟ اهف راش دقو الإ ( ( ةنردملا لخدد ديز داك ) لوقت ال كنأ ىرت الأ

2). 

 دعب هلزنم نم حربي م وهوءأ جحي نأ ديز ىسع ) لوقت نأ زوجي

 : همسا لج هلوق امأف . "« راصبألاب بهذي هقرَي انس داكي » : هللا لاق

 معا » :78- ( رطس رخآ ) 1/١ لوقي . هيوسسم دهاوش نم تيملاو

 لاق ... ( 'لمفي داك ) ب اههّبشي « ( ”لعفي ىسع ) لوقي نم برعلا نم نأ
 ل ا © ( تسلا ) : ةيده لاق

 هيا را ل و ويس ع ا

  لوقي امك - باوصلاو ؛ ( نوكي ) مسا يناثلا رطشلا يف ( جرف ) نإ ةعامج

 0 ةلملاو « ( هءارو ) فرظلا هربخ أدتمم هنأ

 رطشلا يف ( بركلا ) ىلع دوعي ( وه ) هريدقت رتدسم ريمض ( نوكي ) مساو
 0 ا
 نوككي ال داك باب يف مقاولا لعفلا لعاف نأل ؛(نوكي) مسا نوكي نأ زوجي ال
 . هوبأ تومي ديز داك : زوحي الف © قباسلا مسالل اعجار ًاريمغ الإ

 هعوةو برق' ىلع ال « لعفلا عوقو ءاندتسا ىلع لدت ىسع نأ مادقت )١(
 . ًالمف

 . 4ع رونلا (؟)
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 اهري مل يأ «دكي مو اهرب مل : هليوأتف ''"«اهارب ادكي مهدي جرخأأ اذإ ,

 داك »و « ريطي ماعنلا داك » :برعلا لاثمأ نمو . ' اهتيؤر براقي لو

 )١( رونلا 4٠ .

 بضتقملا ) اضيأ دربملا ريسفت اذه (؟) 7# ( .

 ةعاملا ءارآ تبرطضا دق » : ١74/97- ١80 لوقي .رخآ ريسفت شيعي نبالو

 لم هنأ كلذو ؛4 ظفللا نع ضآرْعَأو ىنعملا ىلإ رظن نم مهنمف . ةيآلا هذه يف

 براقي مل :ريدقتلا راصف « براق اهانعم ( داك ) نآل « ةبراقملا يفن ىلع مالكلا

 نم ةيآلا هتنمضت ام كلذ ىلع مههجش يذلاو . يرشخمزلا رامتخا وهو ؛ اهتيؤر

 اهرب م: ريدقتلا : لاق نم مهنمو . « ضعب قوف اهّضعب ”تاللظ ه» : هلوقب ةغلابملا

 همالك لوأ ضقن دقف اهباب ىلع تناك نإ (دكي ل ) نأل «فيعض وهو ؛ دكي مو
 هيف ( دك مو ) هلوقو « ةيؤرلا يفن نمضتي ( اهرب ل ) هلوق نأ كلذو <« هرخآب
 «ةدئاز ( دكي ) نإ لاق نم مهنمو . ناضقانتم امهو « ةيؤرلا لوصح ىلع ليلد
 دعب اهارب هنأ ىنعملا نأ هارأ يذلاو . نييفوكلا رثكأ هبلعو ؛ اهرب مل : دارملاو

 يلإ 'تُبأف » : رش طبأت لوق كلذ ىلع لدي يذلاو . اهتيؤر نم سأيو داهتجا
 انوا دتلت : لاقب امك« بو'ءأ تدك ام : دارملاو « « ابثآ تادك. امو مهفآ

 دعب كلذ نأ ربخأ مث - ةيبق يهو - مهف يلإ بآ هنأ ىرت الأ ؛ ملسأ 'تدك

 0000 ربخلايف ةبراقملا نعم ةدافإل تلخد (داك )نأ كلذ ةلعو . بوؤي ال داك نأ

 يفنل الإ نكي ل  اهدعب وأ [ يفنلا ] ناك اهلبق (  داك ) ىلع يفنلا لخد اذإف

 تلمعتتسا اذإ هذه ( داك ) ف .اهارب ال داكي هدي جرخأ اذإ : تلق كنأك « ربخلا

 -لمفلا ناك «يفنلا فرح اهب نرتقا اذإو ؛مقاو ريغ لعفلا ناك « باحيإلا ظفلب
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 .لاحلا كلت نم هيرقل " « اريمأ نوكي سورعلا

 ( زجر) : ةبؤر لاق + نأب رعشلا يف داك تلمعتسا امبرو
 7 افطمت نأ ليلا لوط قفتناك فق

 اذه يف مطاقلاو . ىنءمللا هملعو « اممف ظفللا ىضتقم اذه . مقو دق اهدعب يذلاد

 حبدلا !ولعف دقو 6« نولمفرءاوداك امو اهوحنذف » : [ 7١ ةرقلا ]| ىلاعت هلوق

 . 2( بدر الب

 ع 5 رطس رخآ 559 ص ةرهاقلا ط ) ينغملا يف ماشه نبا در رظناو

 . ( 788 - اا ص ىشمد

 انه دارملاو .(سوماقلا ) !هسارعإ يف اماد ام ةأرملاو لجرلا : سورعلا )١(

 . #74 دربملل بضتقلا يف نالثملاو . اعبط لجرلا

 نرأ داك ) رمثشلا يف ءاج دقو » : 474/١ لوقي ؛ هبوبيس دهاوش نم (؟)
 ط ) ةنازخلا يفو . ٠ ( تيبلا ) : ةبّور لاق 4 ( ىسع ) ب هوهبش « ( لعفي
 دعب نم افع مير » : هلبقو « ةبور ىلإ بن“ زحرلا اذهو ه : ( ةذ/4 ىالوب

 الوط' رهذلا هافع مسر» : |[ مدل “ ] شيعي نبا هدشنأو 2« ىَحَمْننا دق ام

 اذه رأ ملو .« ىحتماو بأ د رهدلا ءافع عسر ه : ”يمخللا ءاورو * « ىحماف

 «( مدر ) هلدب يورو ؛ ناك ثبح لزتملا : عبرلاو ... ةبور ناويد يف زجرلا
 نوكيبو4س رد يأ ...ىلوألا ةياورلاك امزال نوككي افعو . رادلا رثأ : مسرلاو
 « ىحمنا هلصأ ىحّتماو . هتحم يأ حيرلا هتفع : لاقي « ةيناثلا ةياررلاك ًايدعتم

 معزو. عفف باب نم ءاملاب احم هتيح لاقيو « .. .هتلزأ يأ اوم هتوحم عواطم
 - ريمض داك مساو . ةيردصم امو . ةدئاز ( دعب نم ) هلوق يف ('نم ) ) نأ ينبعلا

 ٠<( ) وحنلا يف صوصن سم 45ه



 وق فنك لدعم لوقت كلرك و. نأ نفي لوتس نأ ةوعألاو

 نأ رقي لستم 105 لعووعا و مادك و نازك

 ...('نأ)ةلص هنآل حصمبب ال هاكب ةقلعتم ةيلملعت (نم )و .مّير ىلإ عجارت
 حصم : يرهوجلا لاق . [ضنأ داصلا حتفب حصم عراضم داصلار ءابلا حتفب حصميو

 . « ىللخأ : ”بوثلا حصمو : لاق « عطقناو بهآذ“ : احوصم' 'ءينلا
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 ''' فرصتي ال امو فرصني ام باب (4)

 فرصخلا ريغو . نونياو ضفخي يذلا وه فرصني يذلا مسالا
 فرصتملاو . ًاحوتفم ضفخلا عضوم يف نوكيو ؛ نوسش الو ضفخي ال

 : كلوق فرصنلا ريغو . ”لجرو « مالغو , دمحو « ديز اذه : كلوق

 « يهاربإو ء دمأ يفءاجو ؛ ليعامسإو ؛« مهاربإو « دمحأب تررم

 . ليعامسإو

 الو ةقرعم يف فرصني ال ام هنم : نيمسق ىلإ مسقني فرصني ال امو
 . ةفرعملا ف فرصني الو ةركنلا يف فرصني مسقو « ةركت

 : سانجأ ةسمخف ةركن الو ةذرعم يف فرصني ال ام امأف

 لضذفأو « رقشأو ضيبأو رفصأو َرَمخأ وع هنن ناك اذإ لف اهذم

 .؟؟ه9-4 ص )١(
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 نابضغو 6 قركسو ناركس وحب ىلعف هنئنؤم يذلا نالعف امنمو

 : ىشطعو ناشطعو 4 ىبضغو

 لثح وع ةزوضةم وأ ةدودمم ثينأتلا فلأ هرخآ ىف ناك ام اهنمو

 امو ءايبنأو او ءاضدبو ءارم< وع ةدودمأاو « ىّبْضغو قىركسو

 . كلذ هبشأ

 فرحأ ةثالث وأ نافرح اهدعبو « فلأ هفورح ثلاث عمج لك اهنمو

 باودوءسي_واوطو ريناندو « مهاردو دجاسم وحن « دادشم فرح وأ

 وحن ةركنلا يف فرصني هنإف ثيناتلا ءاه هرخآ يف ناك ام الإ ؛ " ”باوشو
 .:كلذ ةيخأ امو " ةحياحج و " ةلفايض وب" ةندازرع

 . كلذ ةيخاااشو ءاروا كالت ويرش و ددعلا نم لودعملا ابنمو

 رلجرب تررم : لوقت .ةركنالو ةفرعم يف فرصني ال اذه عيمج

 )١( باش ثنؤم « ةبااش ممج : باوش .

 م/١هيوبيس ) ثينأتلا ءاتب امنع اوضتوعو ءاملا اوفذح <« نب زار“ هلصأ (؟)

 نازارفو.جنرطشلا حالطصا يف ريزولا وهو4نازارف_ ممج نيزارفأو .( 4-م س

 .( نزرفو زرف يتدام يف سوماقلا ) ةسرافلا يف نير ز رف برعه

 1 (سودماقلا) اهو ”الحاو فود.سلا داع وهو © |قم 9 عمج عز

 . دكاسلا وهو ؟ حاجتحج عمج (4)
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 م8
 لمح هآ

 « ىشطع قأرماب تررمو ؛ نع اهون كارو رع رخآآو « دوسأ

 3 رد او نادم عرسك ارو واع ونا كووول 0

 + ناو ديس أراك دجاسم تلخدو « مهاردو ريئاند تضسقو « نانسع

 م

لو ون ى ا موقلا تيأرو ؛ باوشو
 كللدكورب "رورو ف

 :: يشأ اه

 6 ةعخزضأ وأ ماللاو فلإلا فرصنيال انعم عيمج لع تاخدأ نإف

 لا ققلاو وعملا وو ازوشلاو شالا تورس ::كلوفوخ# فرعا

 ههبشأ ام كلذكو . ؟ ربانمو كدجاسمب تررمو

 َىقع انثا وهف ةركنلا ف فرصنيو ةفرعملا يف فرصني ال امامأو

 : ًاسنج

 مهاربإ وحن فردأ ةثالث نم رثكأ ىلع ناك يمجعأ مسا لك اهنم

 ةفرعملا يف فرصنا « فردأ ةثالث لع ناك نإف . دووادو ليعامسإو

 ” ناحل ور نسخ وخ ةركتلاو

 ع ”ةعيرأو « ةثالث “ة ةثالثو ؛ نينثا نينثا يأ )١(

 .قادانف :ناخ . بلع : لد . ةامحلا : ( اهبيخو ءاكلا حمفب ) شخ (؟)

 . يجاجزلا لوقي اك فرحأ ةثالث ىلع نايلوألا ناتماكلا تسيلو
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 . ديزيو دمحأ وحن لبقتسملا لعفلا نزو ىلع مسا لك اهنمو

 نارمعو نابيملع ىغ نكدقاز: نونو غلا هرخآ يف مسا لك اهنمو

 «ةركنلاوةفرعملا ف فرصنا نّسحلا نم ذخأ نإف ناّسح امأف . ناورمو

 ترصلاو  هرلاوو كرضتر ل رمل ا يخا ناو نما ورا

 ؛ف قضت" نيشلا هوت فرضي ال "** بلا نم : نابت كلذكو.ةركنلا ىف

 ”* فرضتال مدل وق« فريفتب ىمسلا نفك فاسو

 ةحلطو ةشئاعو ةمطاف وحن ثينأتلا ءأافه هرخآ يف مسا لك اهنمو

 .كلذ ه.يشأامو

 (ه) < 92 3 3 5 * تهوداو ع 8

 رقس و مدق وحن ةكرحم فرحأ ةثالث ىلع ثنؤم مسا لك اهنمو
 نم مهنم :ناتغل هيف برعللف طسوالا نكاس ناك نإف . كلذ هبشأ امو

 . راسخلاو صئق“ه ا : ؟بلتلا (1)

 سوماقلا رظنا.«نيتلا مئاب » يوغللا هانعمف«نيتلا نم ناّست معلا ناك اذإ (؟)

 .( نبت )

 . « نمسلا عئاب ١» يوفللا ءانممف « نّمْلا نم نامست ملعلا ناك اذإ (*)

 «م١٠ ص ) لاق <« قاقتثالا » هباتك يف ديرد نبا هتقتشا اذكه (؛)

 . « فورعم لتاقلا مّسلاو « ملا نم نالئعف“ : نامساو » : ( رطس رخآ

 « رقب يف مك كلل امد : ىلاعت لاق . منهج ىلع ملع رقم (ه)

 .((؛0 رثادلا)

 د(.



 .هقرصب الر مهنهوءدعدو خو دا و نار هفورح ةلقلدق رصد

 2 (1 2 سعت

 بلعلاو انعو وست لو دع اهرزٌتم ل عقلتت مل

 هايف ةمالعال فرحأ ةثالث نم رثكأ لع ثنؤم مسالك اهنمو

 .كلذ هيشأ امو بنيزو داعس وحن « ثينأتلل

 رمع وحن «فيرعتلا لاح يف َلَعَف ىلإ لعاف نع لودعم مسا لك اهنمو

 تسملااذه ١» : ( 50-4 ص )« باضتقالا » يف يسوملاملا لوقب )١(

 بوشثلابلاّمشالا : مّكفلتلاو . تاّبتفآرلا سيق نب هللا دسعل ىوربو « ريرجل ىورب
 فصر .ليإلا دولج نم مئصي ءأن | نوف نع حا بلغعلاو . همذ فاحتلالاو

 نعّسفلتي يقاوللا تايودملا نم نكت لو « ةسمعنلاو ةيهافرلا يف تأشن ادعد نأ

 كرتو فرصلا ىلوآلا (دعد)يف زوجيو 25006 بلعلا ف ناملآلا نيرشيو رزآملاب

 ملو دعد ركذ راركو .رهشلا نزو داسفل فرمملا ةدناثلا يف زوح الو « فرمصلا

 ا ةباطتساو اهمسال ًازثزلت وأ ةراشإو اهركذب ًابونت اهرمضي

 ىنست' مل : هليوأت نآل انه ( يف ) لوخد نئسحآ امنإو ؟ باعلا يفو « باملاب
 . « فلفت ملو : ىوريو . بلعلا يف نيللا

 ؛ ( ىلست') ناكم ( ذغت' ) ةياور عم < 58/5 هبوبيس دهاوش نم تيبلاو
 دربملا ىرب كتذك .دوجأ دنهو د عد لثم يف فرملا كرت نرأ ىرب وهو
 ةف رص ىري ال نم نيدوحنلا نمو » . سدقأ فرصلا كرت نأ ( مم. بضتقملا )

 تيدلايف ابفرص لعحبو « فيرمتلا ةلعو ثينأتلا ةلع : هل نيتلعلا موزمل ةفرعملا يف

 .( يرمتذشلا ) « ةرورض
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 لو ا ("مو) ت5 جز تر
2 

 ناك لودعم ريغ ناك نإف . كلذ هبشأ امو لحزو ماكو ركرو
 0 هد عد (ه) اس 2ذ (4) سك د5 (**) م

 امو فرغ رفحو ذرجو -و د رتخ ورق وحن ًافورصم

 . كلذ همشأ

 لم « ءامسألا يف هل لاثم ال ام يضاملا لعفلا « اب ىلع مسا لك اهنمو
 وأ ءاي هيناث ناك نإف . 0 را رضوا ل وأ نيوخ هتيمم ىلج ر

 لاثم نآل * عيب. وليك قول داو ديف و "دم وحن :فرضتا [غدم ناك

 كف و (0) # :
 . ليف كيد لتعملا لثمو « ربو "رك ءامسألا يف مغدملا

 - سكه ل ىف

 كيلعي و كف و رم ءًادحاو امسأ العج نيمسا لك اهنمو

 <« رفزي رف هلعفو.عاجشلاو « دسألا : ةفللا يف هيناعم نم : رّف'زلا )١(
 .٠ هانإ هادم دعنل هس رح رخآ ي

 : مئفك لاملا نم هلآ مسثق ٠ ءاطملا رثكلا : :٠ ةغللا يف مستقلا (؟ ١

 .٠ لاملا نم ةدسج ةعمف د

 . (سوماقلا ) ريفاصعلا داطصد سأرلا مخض رئاط : ةغللا يف دّرُسملا (+)

 « ببقرلاو < جوجللا وأ ممدلا دوسألا ل جرلا : ةغالا يف لّعلجلا (؛)
 . ( سوماقلا ) ةّنناودو

 رأفلا نم بارض : ةفللا يف ذرجلا (ه)
 ًازيفق نيتس غ_ لبي © دادغبو ةفوكلاب « قارعلاب لايكم . * هلا 5

 .( 5لرا6١ ص(“ امله ندل ) يءزراوخلل مولعلا حيتافم (
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 ا

 000 7704فل

 لجر وحن « فرحأ ةئالث نم رثكأ ىلع ثنؤمب هتيم ركذم لك اهنمو

 ةأرما وح « ترثك وأ هفورح تلق ركذمب هتيمم ثنؤم لك اهنمو

 . كلذ هبشأ امو رفعج وأ لّضَفِب اهتيمس
 مهفاف.ةركنلا يف فرصنتو ءةفرعملا يف فرصنت ال ءامسآلا هذه عيمجو

 )١( ص ىزممملا يفو « (ثلاثلا شمالا ) مب4 ص ىتط'رألا يف رظنا ١لا

 ) شماحلا ( .

 « نيونتلاب ( يقلع ) لاق ىاحلإلا اهفلأ ربتعا نمف . تبن ىقْلَعلاو
 ا 0-0 لاقو « نوني مل ثينأتلل ابفلأ ربتعا نمو . ةدحاو 'ةاقلعأ

 . للا و ١6/١ ىضرال ةيفاشلا حرش رظنا

 م



 ٠١ ءانشتسالا باب ()

 « ءاوسو قوسو ىو نفيس غو الإ *' ءادقتنالا قووختو

 الإو © نوكم الو لو الخ امو « ادع امو ء ادعو « الخو« اشاحو

 . نوكي نأ

 امدعب ام ناك « ابجآوم مالكلا نم اهلبق ام ناك اذإف (الإ ) امأق
 عًارمع الإ كتوخاإب تررمو « ًاديز الإ موقلا ماق : كلوقك « ابوصنم

 آليلق الإ هنم اوبرشف » : زعو لج هللا لاق . اركب الإ 'سانلا راسو

 * مهنم

 ىلع اهلبق الل اعبات اهدعي ام ناك « بجوم ريغ ( الإ ) لبق ام ناك اذإو

 )١( .مبو ص 707 .

 . 549 ةرقالا (*)
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 ماق ام : كلوق كلذو . هنود مالكلا مت اذإ ء بصنلاه يف زاجو « لّدَبلا

 .ًارمع الإو رورمع الإ كتروخإب تررم امو؛ارمع الإوء ورمع الإ موقلا

 نم لدبلا لع عفرف « '' « مهنم ليلق الإ هواعف ام ٠ : نعو لج هللا لاق
 ةاارملا :نضمح ارقو 4 ةيضنز و دقو * نعوم نيغاهلنق اماقأل 4 واؤلا

 . بصنلاب

 ( الإ ) لمعت مو «هيف لمع , اهدعب اللا ( الإ !لبق ام تغرف اذإو
 تررم امو ءعًاديزالإ تيأرامو +دئؤ لإ ماقام : كلوقك « أئيش

 . ديزب الإ

 مسالا بارعإب يه يرجتو «'' ادبأ اهدعب ام ضفختف ( ريغ ) امأو

 كباحصأب تررمو « ٍديز ريغ موقلا ماق :كلوقك « ( الإ ) دعب يذلا

 .ريغ موقلاب تررمامو « ٍديز ريغ موقلا ماق ام : يفنلا يفو .رورمع ريغ

 . زئاج بصنلاو ' ديز

 كك ءاسنلا (9)

 ينثتست نأ زاج مضوم لك نأ ملعا 15١/4 : ١ بضتقملا يف دربملا لوقي (؟]
 فاضد يذلا فالخ ىلع عقب مسا : ريغو . رشد هنق ءانثتسالا زاح ( ”الإب هبف

 . « "الإ هةعراضا ءانثتسالا ىنعم لخديو « هللإ

 ةرهاقلا ط © ماشه نال ينفملا ) ابماهبإ ةدشل ةفاضإلاب ( ريغ ) فارعنت الو

 .( ١ ص ىشمد طدح ١م ص
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 يف رْحي ماذإ كلذو ءابلبقام عبتتف « اتعن ( ريغ) نوكتدقو

 ؛مهردلل اتعن اهلعجتف ءِدّيج ريغ مهرد يدنع : كلوةك ؛ (الإ) اهعضوم
 : تلق نإف . ًاديج الإ مهرد يدنع : لوقت ال كنآل « زجي /اهتبصن وأو

 الإ مهرد يدع : تلق ول كنآل ؛ اهتبصن « طاربق رغ مهرد يدنع

 . ًازئاج ناك « ًاطارق

 :لاعزك لع ضع انإنع '”الخوءافاخو اوتو: قوسو ىوس اما

 نمو . دم الخو « ورمع اشاحو « "' ٍديز ىو موقلا ماق : كلوقك

 )١( دربمل بضنقملا رظنا . غرف“: ولخي الخ نم ( الخ ) قاقتشا (/70(.

 . ةفاضإلاب رورجم اهدعب ىنئتسملاو « ءامسأ ءاونسأو يوسأو ىوس_ (؟)

 لوق, . كلذ يف فالخ ىلع « ( ريغ ) وأ ( ناكم ) ىنممب ءانثتسالا باب يف يهو
 هذه مقتو » :(١ه١ ص ىتثمدطعاأا ص ةرهاقلا ط ) ينفملا يف ماشه نبا

 يف ( ريغ ) ك كلام نباو يجاجزلا دنع وهو . ( ريغ ) مقت اك ءانثتساو "ةفص

 (كاوس تيأرز و « ةيلعافلا ىلع عفرلاب ( كاوس ينءاج ) لوقتف ؛ فرصتلاو ىعملا
 يأ ]وهو عفرلاو بصنلاب ( كاوس ”دحأ ينءاج ام ) و « ةيلوءفملا ىلع بصنلاب

 < بصتلل مزالم ناكم فرظ اجأ روبجلاو هيوببس دنعو . حجرألا [ عفرلا
 .« نيهجولاب درت اهنأ ةعامجو نيبفوكلا دنعو . ةرورضلا يف الإ كلذ نع جرخم ال

 نأ ليلخلا معزف ( كاوس 'موقلا يناتأ ) امأو ١ : ؟ه-١؟ س مبا ) (١
 ت2. « ءانثتسالا ىنعم كاوس ىف نأ الإ ...( كتناكم ”موقلا يناتأ ) كلوقك اذه
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 لوقب ديشتسيو ,الخ كاذكو « العف اهلعجيو اشاحن بصني نم برعلا

 اذه : اضيأ [فورظلا نم] كلذ نمو » : ؟.خ - رطس رخآ ٠١١ (ب) د

 ىنعم يف هتلعج اذإ ( كتناككم ) ةلزنمب اذهف ؛ كءاوس لجر اذهو « كءاوس
 ”رمطضا امل : برعلا ضعب لاق . رعشلا يف الإ امعا نوكي الو . ( كلب )

 : ( راصنآلا نم لجر وهو ) رعاشلا لاق . ( ريغ ) ةلزنمب لء> رعشلا يف

 ( ليوط )
 انئاوس نم الو اًننم اودعق اذإ 'مهنم ناك نم ءاشحعفلا ”قطنب الو

 ( ليوط ) : ( ىشعألا وهو ) رخآلا لاقو

 اكئاوسل اهلهأ نم ”تّلّدع امو يتقات ةماملا وحل نع فتناحت

 : لوقت كلتا فورظاا ةلزتع د.( كءاوسر تأ لع كشلدسؤ انو مح

 .اهيف( يدلا)و اهمف ( نما ) نُسل>ك اذه نئسحف ... كءاوس نمد تررم

 وأ ”لضاف نّمب تررم : تلق ول ؛ مالكلا يف رثككت الو « انبه ءامسألا نسحت الو

 ( فرحنت يأ “ «فتئاستت“ : ”فتئاجت) . « اععسق ناك « ملاص يذلا

 ( رعشلا يف ريغ ىنعمب ءاوس لابعتسا نع ) 15/١-١5 ًاضيأ رظناو

 7 ةئوشس بهذم اذه ىف ( سوس وقإا بسضتقملا ) درعملا بهدذبو

 ىنمب امما نوكت امنأ ىلإ - شماهلا اذه ردص يف ماشه نبا مالك نم تيأر مك

 فالخلا لئاسم نم نوثالثلاو ةعساتلا ةلأسملا يه هذهو . افرظ نوكتتو ( ريغ )

 رارسأ» رخآلا هباتك ًاضيأ رظناو . « فاصنإلا » يف يرابنالا نا اهدروأ ىتلا

 . 4(-87/8 شيعي نبا رظناو . 5١7 ص « « ةييرعلا

 م ينو“ -



( 
 أ نم ماوقآلا نم يشاحأ الو ةهبشي سانلا ف العاف ىرأ الو

 فل

 ”يضتلاو ابي ضفخت (ادع) كلذكو

 ؛ يفنلا يف دازت امنإو «ةدئاز (نم) : ددحأ قف. تعبأ ال يتاح ال )١(

 . هب لومفم (دحأ) و
 كلم رذنملا نب نامعنلا اهب حدمي ينابيذلا ةغبانلل ةليوط ةدمصق نم تيبلا اذهو

 يىءقحتب 4 164548 توريد ) تدكسلا نبا ةعنص هلئاوبد ردص ىف يهو « ةريحلا

 - مال./م ةيفلسلا ط - 4ه/؟ قالوب ط ) ةنازخلا رظناو . ( لصيف يركش
 " 6٠6ه/+ نوراه ط

 (اًشاح ) نأ ىلع تيبلا اذه ىف ( ىشاح ) فرصتي نويفوكلا لدتسا دقو
 هيوببس بهذو . لا ءفآلا صئاصخ نم فرصتلا نآل « ضام لعف ءانثتسالا يف
 اولاقو ؛ لءف ال رج فرح ءانثتسالا يف ( اشاح ) نأ ىلإ نييرصبلا نم هعبات نمو

 ام ) لاقنف «لاعفألا ىلع لخدت م (ام) هيلع لخدي نأ زاجل ًالمف ناك ول هنإ

 . ١1-١7 س الالإ١ هيويدس رظنا . ( ًاديز الخام ) لاقي م ( ًاديز اشاح

 يرابنألا نبا اهدروأ يتلا فالخلا لئاسم نم نوثالثلاو ةعباسلا ةلأسملا يه هذهو

 .١١8-7.الص « «ةيبرعلا رارسأ» رخآلا هباتك ًاضيأ رظناو.« فاصنإلا » يف

 نوكيو افرح نوكي اشاح نأ ىلإ ( 551/6 ) بضتقملا يف دربملا بهذيو

 نباو ؛4(121١-١+. ص قشمد ط - ”١١ ص ةرهاقلا ط ) ينغملا رظناو . ًآالعف

 . مه-84/؟ شيعب

 ( ه-+ س عالالٍ ص و ١١ س 709/١ ) هيوبيس دنع لمف (ادع) (؟)

 اهاككح اهنإو « ةيفرحلا ابييف ايكح ملو ©« ( ؛ س مو1/4 بضنقملا ) دربملاو
 -.(5-7 س 74/9 شيعي نبا) ”رحي ام (الخ) عم اهادعف « شفخألا نسحلا وبأ
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 لك ىلع بصنت اهنإف «نوكي الو «سيلو ءادعامو ء الخ امامأو
 امو « ًاديز الخ ام موقلا ماق : كلوقك « يفنملاو بجوملا يف : لاح

 الو ء«ًارمع الخ امو « ؟ركد سيل كتوخإ ماق ام :كلذكو ؛ ارّمع ادع

 :ارهز نوكت

 كوت فتن[ ايم كت ال نوكأ الاجل انآ

 . هادمتك « هكرتو هزواج يأ هودعي رمآلا ادع نم (ادع ) ىقاقتشاو 2 -

 فترإ و : 5١7-8١8 ص « « ةيبرعلا رارسأ ١» يف يرابنألا نبا لوقت )١(

 (نوكيال) و( سد )و (ادعاه)و ( الخام ) تلمع مل : لئاق لاق
 نأآل « نالعف اهف ( ادع ام ) و ( الخ ام ) اّمأ . لاعفأ اهنأل : لمق - ؟ بصنلا

 ردصملا ةلزتمب ابمم ناك اذإو ؛ ردصملا ةلزنمب ابعم اناك هيلع تلخد اذإ ( اه )

 ناكف « لعافلا ريمض امبيق ناكو « ةلمفلا امل تمجوو « ةمفرحلا اههنع تفتنا

 نكي م اذإ ( و 1 را دع ابوضتم انعدَعَي اه

 نوكيف العف نوككت ةراث ( الخ ) نأل ؛ ( الخ ) ىرجت اهرجُيف « ( ام ) اهعم
 ل

 ( نروكيال)و ( سيل ) امأو . 'ريغ ال بصنلا الإ ( ادع ) دعب ركذي ملف
 كلر يف ريدقتلا نآل ؛ اممل ربخ هنأآل ًابوصنم امهدعب ام نوكي نأ تجر امنإف

 ( ًاديز مهضعب سيل ) : ( ًارمع 'نوكي ال ) و ( ًاديز سيل 'موقلا ينءاج )
 ربخو ؛ ريخلا هدمب امو « مسالا ( مهلضعب ) ف ؛( ًارمع مهضعب نوكي الإ و
 : لمق نإف . ءانثتسالا باب يف نوككي ملول 5 بوصنم ( نوكيال) و ( سيل )

 الستنا امل امبنأل ؛ لمق ب ب

 اقام كلذكف « هظفل رسب ال ( الإ ) و < ( الإ ) ماقم اماق ءانثتسالا يف

 . « هماقم مئاق هنأ ىلع اوُلدبل هماقم
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 نوكي نأ الإ موقلا جرخ امو « ديز نوكي نأ الإ موقلا ماق : كلوقك
 الإ » : دعو لج هللا لاق . '' دوجأ عفرلاو ؛ تبصن تئش فكق نإ 6 ركن

 نإ كلذ ميفاف . بصنلاو عفرلاب ىرق « '" « ةرضاح ةراجت نوكت نأ
 . هللا ءاش

 «”هيز نوكي نأ الإ يفاؤتتأ : تلق اذإو » : ©الا//١ هيوبمس لوقي )١(
 « ('نأ ) ل ةص ( نوككي ) ةنآل ؛ مهمالك ىف ريثك وهو 2 غلاب دّبِج عفرلاف
 انهه اهيف سمل ( نوكي ) نأ ىلع ليلدلاو ... ... ءانختس لا يدم ارد دلو
 مهضعبو ... ٠ انهه نعقب ال (الخ )و ( ادع ) و ( سمل ) نأ ءانثتسالا ىنعم

 . « رثكأ مفرلاو « ( 'نوككي ال ) يف بصنلا هجو ىلع بصنب

 . "87 ةرقملا (؟)
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 )٠١( مادقملا ءانثتسالا باب ٠١(

 اديزالإ جرخام : كلوقك « ادبأ بوصنم مدقملا ءانثتسالا

 "بارع لمعلا الإ ل امو. +:كتوخ) اركب الإ ميق اهو: ""' كياحيضأ

 .7؟8 ص )١(

 ىلع عفرلاف . ًاديز وأ « ديز الإ كئباحصأ جرخ ام : بيكرتلا لصأ (؟)
 . قباسلا صنلا عجار ؛ بابلا لصأ ىلع بصنلاو ؛ راتخملا هجولا وهو « لدبلا

 يف دربملا لوقي . بصنلا هجو الإ ىبي ملو < لدبلا هجو لطي ىنثتسملا مدقت اماف
 ؛ هنم هلدبق ام ديز لبق سيل هنآل « لدبلا عنتما امنإو » : 847/4 بضتقملا
 . هريغ انبه زوحي ال [ ًازاوج يأ ] زاحملاا ىلع حلصي ناك يذلا هجولا راصق

 الإ ”دحأ ينءاج ام : زيجتو « ”ديز الإ 'دحأ ينءاج ام : لوقت تنك كنأ كلذو

 لاثمو .ينادلا هجولا الإ قي مف «لدبلا هجو لطب ىنثتسملا تمكدق اماف ؛ ًاديز

 ينءاج : زوحيو ؛لجر] اتعن افيرظ لعجتف « فيرظ لجر ينءاج : كلوق اذه
 «ديجلا هجولا لطب < ”لجر افيرظ ينءاج :تلق اذإف ؟لاحلا ىلع « افيرظ ”لجر
 رظناو . « هريغ زوحي ال ًازاج كانه ناك يذلا راصف « امن نوكي ال الجر نأل

 .وؤه- س 1/١ ةيونسس

 )1١*( وحنلا يف صروصن -(غ(ملو ا



 : تيَمُكلا لاق . قيدص كابأ الإ ىل امو

 و

 ةعيش رح لَآ الإ يف امو

 ١١( ع2 ب

 كشع لطا نست الإ لام

 (ليوط) : رخآ لاقو

 ىلامو» ىورب و. قيرطلا : تعكعلا» راصنألار تاوعألا : ةعمشلا )١1(

 « دمحأ 3لآ الإ ”ةعبش ىلامو : بمكرتلا لصأو . « بهذم قحلا بهذم الإ

 . ىتحلا ةبعشم الإ بعشم يلامو

 : امعلطمو ماه ينب اهب حدمي يدسألا ديز نب تيكلل ةديصق نم تببلاو

 ”بكرطأ ,ضبدلا ىلإ اقوش امو ”تي'رط
 ”بعلي قوشلا وذو 2« ينم [بعل الو 1

 .ةيفلسلا ط ح ٠9/9 7١4 ىالوب ط ) يدادغبلل بدألا ةنازخ رظنا

 بدألا ةنازخ شماه ىلع) ينبعلل «ىربكلا دهاوشلا حرش هاو ( 0عج - ؟و/4

 #1١11١-1١١1(. « قالوب ط «يدادغبلل
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)١ 2 

 رصران كريغ هللا الإ يلامو 2 هربغ براال هللا الإ ل امو

 )١( هيوببس دهاوش نم وهو « اضيأ تيمكلل ١/ . 707يرمتنشلا لوقي :
 » 'هللا الإ ”رصان يلامو : ريدقتلاو . ريغو ”الإب ىنثتسملا ريركت يف دهاشلا

 امزل امادق“ اماف ؛ ءانثتسالا ىلع ”بلصن“ كريغو « رصان نم لدب هللاف « كتريغ

 مادقي ال لدبلا نآل < بصنلا « .

 م خال اسم



 ١ عطقنملا ءانشتسالا باب )11(

 0 لا ا ل اذإ

 اموءاروال) نجا اسف افون "؟رامح الإ دحأ رادلا يف ام : كلوقك

 نم هب مهل ام » : زعو لج هللا لاق . ا" فلكتتلا الإ ناطاس ىلع كل

 .؟(.-ممو ص ا(1)

 نرأل «بصنلا هنف راتخم" باي اذه ) » : فال هيوببس لوقي (؟)

 نفاع كلزق كلذو واحلا لمآ ةفل وهو *“ ( لوألا عون نم سيل رخآلا

 اولدْني نأ ارهركو « ( ًارامح ”نكلو ) ىنعم ىلع هب اوءاج ؛ ًارامح الإ ”دحأ

 ليمعتو « ( ”نككلو ) ىنعم ىلع لمُحف « هعون نم هنأك ريصمف لوألا نم رخآلا
 مت ونب امأو ٠ [ بصنلا هيف لمع“ يأ ] مردلا يف نيرشعلا لمعك هلبق ام هيف

 ركذ هنككلو 2 "رامح الإ اهنف سيل : اردارأ « ”رامح الإ امف دحأ ال : نولوقنف

 سبيل : لاق هنأكف ؛ ”لدبأ مث « ”يمدآ اهبف سيل نأ ملعب 'نآل ًادمكوت ًادحأ

 . « اهناسنإ هتلعح تش نإو ؛ "رامح الإ اهيف

 . م١ -1/9/9 شيعي نبأو 2 415/4-4١8 دربملل بضتقملا رظناو

 . همّشحت : رمألا فكلكت (؟)
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 نم الإ هللا رمأ نم مويلا مصاعالدوء "' «نطلا عابتا الإ مع
 1 5 1 (؟) ساس
 . ههيبشأ ام كلذكو . 6« محار

 الإ دحأ رادلا يفام : نولوقيف ؟زاحت اذه لئم نولي ميت ونبو

 مررويشلا وى دوخا تيعتلاوب روالا دج كتابنا راع 1+

 دسلاف والغلا ةعم راك
 مر رع 9

 دب الا فلاس اهيلع لاطو ' توق

 نظلا عابتا نولمجي ء ( عامتا ) مفرب نوءرقي مك ونبو .٠ ١هاب ءاسفلا (1)

 . ( 4١٠/6 دريمل بضتقملا ) مهساع

 : 1١5/4 بضتقملا يف دربملا لوقي . بصن لحم يف ( نمت ) . ؛م دوه (؟)
 الإ همف نوكك ال ”ةصاخ اذ مف ؛ لوعفملا : محر نمو « لعافلا مصاملاف »

 . © بصنلا

 : 2١/9 شيعي نبا لوقي . لصتم ايف ءانثتسالا نأ ىلع ةيآلا لوؤت دقو
 يأ لوعفم ىنممب ًالعاف ( مصاع ) نوكبف « ةلصتم ء ءانثتسا هلمجي نم مهنمو »

 اه هلثم ىلإ راصن امنإو « رهاظلا نالخ هنآل « فصصض رهو 16 ةماصع وذ

 نرأ كلذر ؛ رخآ هحو نم الصتم نوكم نأ زوجنو . ةحودنم هنلع دحوي مل

 رمأ نم مصعي ال : ىنعملاو ' محارلا وه هنآل « ىلاعت هللا وه ( محر نم ) نوكي
 ةيفانلا الل ًاربخ مفر لحم يف ( "نمت ) نوكي لبوأتلا اذه ىلعو . « ثا الإ هللا

 - كلم « رذنملا نب نامعنلا اهب حدمي ينايبذلا ةفبانلل ةليوط ةدمصق ملطم (ع)

 سس خر ©



 اناا هولا اك فيفا 0 0 (١0

 <« 1554 توريب ) تيككسلا نبا ةعنص هناويد يف ىلوألا ةديصقلا يهو .ةريحلا ح

 ةياورب نكلو « هل هبوندس ف ةثالثلا تاسبألاو .( لصف يركش ىيقدتب

 . ثلاثلا تمملا يف مالو فلأ ريغ نم ( يراوأ )

 ثيح هعافترا وهو لبجلا دنس : دنسلا . ضرألا نم عفترملا ناكملا : ءايلعلا
 يف تناك اذإ اهنأل دنسلاو ءايلملاب رادلا لعج امنإو . دّعْصي' يأ هيف دّتْسي'
 ناكسلا نم تلخ : توقأ .لمرلا اهيلع لاه الو ليسلا اهارسض مل عفترم عضوم

 ”لدقي مل ذإ 2 ةببغلا ىلإ ( ءادنلا ) باطخلا نم تافّلا هيفو ؛ ترفقأو

 قالوب ط ةنازخلا رظنا . رهدلا : دبألا . يضاملا : فلاسلا . ( تئيوئقأ )

 حرش » (ضيأ رظناو . 4٠١/4 قالوب ط كلذك و ؛ 4/6 ةيفلسلا ط ح 7
 . ( ساو وم/غ6 <« قالوب ط « ةنازخلا شماه ىلع ) ينرعلل « ىربكلا دهاوشلا

 ةثالث ةنازخلا يف يدادغملا همف ركذو . ةيفرظلا ىلع بوصنم : ةالمصأ )١(

 . لاوقأ ةثالث همفو » : ( 8/6 ةيفلسلا ط ح ١ا//9 قالوب ط ) لاق ؛ لاوقأ

 . ديّسلا نبا هلاق ؛ نالّصأ ريغصت هنأك ©« سامق ريغ ىلع ليصأ رغصم هنأ لوألا
 نأ هدرو ؛ فيغر عمج نافْئغارك لبصأ عمج وهو « نالْصأ ريغصت هنأ يناثلا

 « اضيأ نالْصأ رّغصم هنأ ثلاثلا . درفملا ىلإ هدرب الإ رغصي ال ةرثكلا عمج
 نيذه ىكح .نارئفتغلاو نالئكشتلا لثم ليصألا- ىنعمب درفم مسا الص نكل
 . « ”يمخللاو ناويدلا حراش نيلوقلا

 يورو (؛ امال نونلا لادبإب « الالَّْصَأ اضيأ يو'ر هنأ يدادغبلا فاضأو
 «ايلئاسأ يايوط اببف تفقو و و « « اهتلئاسأ ي اليصأ اببف تفقو » : اضيأ

 . اليوط ًاتقو وأ ةيوط ًافوقو يأ

 . برغملا ىلإ رصعلا دعب تقولا : ليصألاو
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 قلل ها 6

 ًاياوج تبع
 م ام انأل (؟ ئيراوألا الإ

 دلجلا ةمولظااب ضوحلاك ئوُتلاو

 دحأ نم عب رلاب أمو

 قفل

 :( يضرك )'يِببعو رمألاب "يع .فيعضتلل مغدأف 2 "تّييع : 'تّبع (1)
 ةنارخغلايفو.( سوماقلا ) ماكحإ 'يطب ملو هنع زحع وأ هدارع ةجول ردد م

 ؛ يناسب فائشتسا ( تبع) هلوقو » : ( كا ةيفلسلا طا رقيب قالوب ط)

 قو روحت حدا ( اهلثاسأ ) يف رادلا ريمض نم 4( دق ) ريدقتب « لاح : لمقو

 « لعافلا نع لوح زيبمت امإ : اباوجو . تزجع يأ فلآلاب ( 'تّدعَأ ) اضيأ
 عزلب بوصلئم امإو ....-. رادلا ريمض ىلإ لمفلا دنسأ مث « اهنباوج "يع يأ
 . « ديّسلا نا اهركذ . باو تبع يأ « ضفاخلا

 دمب ةّمخآو ةّيرآ ممج امهو « اضيأ ”يخارألا اهل لاقب : ”يراوألا » (؛)

 [لييشو دناو مليحلا ايتن قلايموا« مق ءالا ديدعتو ةزخملا
 .(ةغ/؛ ةفلسلا ط - ١؟م/؟ قالوب ط « ةنازخلا )

 فيفختلاب (يراوأ 7لإ) ىوربو ٠ مْدقَت 16 ”ياررأ ) هيوسس ىورو

 . ( ؟15 ص « يرابنألا نال تايلهاجلا لاوطلا عمسلا دئاصقلا حريش)

 ظ يأل "يأ يأل دعياهزّممأ يأ «دبك أتلل ةدئاز امو . ءاطبإلا : يأللا 099

 : اذه اناتك نم 4ه ص يف ريهز تيب رظناو اهرمغتا كلذو

 ءاملا هنع عفدي ءامخلا لوح زجاح : ىؤؤنلاو » : يرمتنشلا لوقب (4)

 : ةمولظملاو .ضوحلاب هترادتسا يف هبتبشو ."تادلعت اذإ ”تليأنأ نم وهو «هدعمبو
 ىنعم نأل « كلذي تامظذ « ةالف يف اهنأل « ةفاقإ ريغل ضوحلا اهيف رفح" ضرأ
 كلذق«قُمَسب' ل ضوحلا رئفحت نأ دارأ امنإو | هعضوم ريغ يف ءيشلا عضو مظلا
 .« ةلثصلا يهو “« ادلجأ ابلءج كلدلو . هب ىؤنلل هساشا

 مال ل



 نم لدبلا ىلع اهعفربو « عطقتنلا ءانثتسالا لع ( يراوألا ١ بصنب
١١) 

 .٠ (دحأ ) عضوم

 ىلع بصنلاب ( "يراوألا الإ ) هلوف يف دماشلا » : يرمتنشلا لوقي )١(
 نم لدبلا ىلع زئاج مسفرلاو . نبدّحألا سنج ريغ نم اهنأل © مطقنملا هانثتسالا
 سنج نم لّسْجت' نأ ىلع ”يراوألا الإ دحأ عبرلاب امو : ريدقتلاو © مضوملا
 . « ًازاجيو اعاستا ندحألا

+ 4468- 



 ١١ داب_يفنلا باب )1(

 فراعملا يف لمعت الو « نيونت ريغب تاركنلا بصنت ( ال ) نأ معا

 .ديزا لام الو « كدنع مالغالو « "'رادلا يف لجرال :كلوقك « ائيش

 .؟؛" 1ا_4(١ ص )١(

 حتفلا ىلع اهعسا ىسيأو . نإ لمع لمعت يهو < سنجلل ةيفانلا ال هذه )١(
 [ميبش وأ (فاضم نكي مل اذإ يأ « ًادرفم ناك اذإ هبئان وأ ( لاثملا اذه يف امك )
 اهبئان وأ ةحتفلاب بصن'و برثعأ فاضملاب اهسش وأ ًافاضم ناك اذإف . فاضملاب
 . ”هوركم هفطع اغيشسم' الو «مالفلا اذه نم 'لضفأ .لجر مالغ ال : وحن

 . سنجلا ىلع لدت ال ةفرعملا نآل « ةركن يف الإ لمعت ال سنجلل ةبفانلا الو

 :كلوقب يجاجزلا هل لئشميسوءام لصاف اهمسا نيبو اهنيب لصف اذإ اهبلمعلطبيو
 . ( ال ريركتب ) لام كل الو ”لجر رادلا يفال

 وه حتفلا ىلع اينبم سنجلل ةيفانلا الب يفنملا ةركنلا درفملا مسالا رابتعاو

 ةلأسملا يه هذهو . اهب بوصنم هنأ ىلإ نويفوكلا بهذيو . نييرصبلا بهذم
 -.«فاصنإلا» يف يرابنألا نبا اهدروأ يتلا فالخلا لئاسم نم نوسملاو ةثلاثلا

 -غمو-



 رظناو .اهدعب امو 765 ص « « ةيبرعلا رارسأ » رخآلا هباتك ًاضيأ رظناو ح

 جاجْزلا قاحسإ ايأ نإ لوقي وهو < 1١4-70 س ٠١5/١ شيعي نبا كلذك

 .نييفوكلا بهذم كلذ يف اوسهذ نييرصبلا نم ةعامجو

 ىلإ. مجرت صالا اذ م ةيادب يف اهدمم يتلا « نيونت ريغب بصنلا ١ ةرابعو
 يف هيوممس لوقي . حلا بضتقملا ٍِق دربملا هدعب [ابلمعتساو « م١4 هل ومس

 ريغب هبصنتف ا مهدعب ايف لمعت ( ال ) و « الب يفنلا باب اذه » : مضوملا كلذ

 هيف لمعت امل نيونتلا كارت . اهدعب الل نإ بصنك اهدعب ال اهبصنو . نيونت
 كلذو . سنع ”ةسمخ وحن دعاو مسا ةلزنمب هيف تلمع امو تلمج' اهنآل « مزال
 « ءارجن' يرجأ امو لمقلا وهو < مسا سيل امم بصنيت ام رئاس هبشن' ال اهنأل

 اًملف . ءادتبا مضوم يف هبف لمعت امو ( ال ) و . ةركن يف الإ لمعت ال األ

 لمعت الف ؛ رسثع ةسمخي فلوخ انك اهظفلب فلوخ 'اهتاوخأ لاح نع اهي فلوخأ
 لمعت ال ( مك ) نأ اكو «ةركن يف الإ لممت ال ( ”ب'ر ) نأ اهك « ةركن يف الإ
 ةلماع تناك اذإ ( ال ) دعي ركذت ال كنأل ؛ ةرككنلا يف الإ ماهفتسالاو دبخلا يف

 لا الإ لمعت ال ( ال ) .ف ... ... هنمعب أند

 هنأ اك« ةركن باوجلا راصف ؟ ةيراج وأ دبع 'نم له : هلوقل - ليلخلا معز
 « ةركن الإ [ لاؤسلااذه : يأ ] ةلأملا هذه يف عقبال

 انك ريخلا يف لمعت امنأ مهدنع راتتخُملاو « ال ربخ مفر يف نويرصبلا فلتخاو

 . ناك ام ىلع أدتبملاب عوفرم ربخلا نأ ىلإ نويفوكلا بهذيو . أدتبملا يف تلمع
 ائباحصأ نرأ لعاو د : ( 7 س ) /٠١ - ( 798 س ) ٠١5/١ شيعي نبا لوقي
 لمعت ال اهنأ ىلإ مبضعب بهذف « ال ربخ عفر يف اوفلتخا دق [ نييرصبلا يأ ]

 تبصنف لعفلاب ةهيشم اهنإف ( "نإ ) فالخب « نيئيش يف لمعلا نع اهفعضل ربخلا يف
 - ترحف « ةدادشملا نإ هيشت امنإو « لمفلا همشت ال هذه (ال)و . لعفلاك تعفرو

 ل 8م



 '""«هيف بيرال باتكلا كلذ ملا » : ىلاعت هللا لاق

 ؛ ءادتبالاب اهدعب ام عفرتو « اهيغلتف « ( ال ) لمعت الأ زوجي دقو

 هيف عيب ال » : ىلاعت هللا لاق . '" كدي مدعالو كال لل ال لو د
 الو سيف ىلا كانك و بصنلاو عفرلاب ئرق ««" "ل

 .هذه كلذك «ائيش عفرت ال يهو ؛نلو "نأ وحن لعفلل ةيصانلا فورحلا ىرحج -
 عفرت هذه ( ال) نأ ىلإ هعبتي نمو [ طسوألا شفخألا ] نسحلا وبأ بهذو
 ىضتقا امو « اعيمج امببضتقت يهف ربخلاو أدتبملا ىلع ةلخاد اهنأل كلذو ؛ ريخلا

 اهنآل لاعفألا بصاون كلذك سيلو « رخآلا يف لمع امهدحأ يف لسع و نيئيش
 عوفرم مهدنع ربخلاف نوبفوكلا امأو . راتخلا وهو . ًادحاو ائيش الإ يضتقت ال

 ماشه نال ينغملا رظناو . « اهتاوخأو "نإ يف مهدعاق يهو « ناك ام ىلع أدتبملاب
 م مصقشمد ط - لوألا رطسلا ؟م8 - (نيرطس رخآ )١+مص ةرهأقلا ط )

 ,.( )من١١1 س

 )١( ةرقبلا ١-5.

 5614/١ هيوديس لوقد . هوغو لا_ًالااذه ىف ( الر ريركت 'ظحال (؟)

 لبق اهيلع تناك يتلا اهلاح نع ءاء-آلا ( ال) هيف رّمغت' ال ام باب اذهو :السإ س

 هلوقل باوج ةنأ ل او « ةيناكلا ( 0 الإ كلذ زوحب الو .ال لخدت نأ

 نأ الإ نُسحي الف . هدنع اهدحأ نأ .ت عشا اذإ ( ؟ ”ةيراج مأ كدنع ”مالغأ )
 فنرأ الإ ( مأ ) هيف نوكت يذلا 0 أ اذإ نسحيال هنأ امك « (ال) دت'

 . «اهدعب مسا عم اهركذت

 . ةقادصلا : ةتلتخلاو . "4 ةرقملا (*)

 غور



 ىر ىف طل
 ' مئات

 ؛ مسالا اهدعب عقرتف نسل! ىرخ 1/1 رعت قا زو دقو

 ( لماك ) : رعاشلالوقك « "' ةركنلا يف الإ لمعت ال اهنأ الإ

 حارب ال سيق نباانأف اهنارين نع دص نم

 )١( روطلا 8 .

 ( سبل ) ةلزنمب (ال) لمحت دقو » : +م؟/4 بضتقملا يف دربملا لوقي (0)
 .كنم لضفأ ”لجر ال : لوقتف «ةركنلا يف الإ لمعت الو « ىنعملا يف امبعاتجال

 . « ”ةمصان اهارج ”ةعقار يماسلا ا ل 0

0 

 : اهوأو يسقلا كلام نب دعسل ةسامهلا ىف ةديصق نم (؟)

 اوءاركساف طهارأ ”ةعشو ىلا برسحلا سؤ ١

 ( اهدعيامو 0.. ص ؛ يناثلا مسقلا ) قوزرملل ةماملا ناويد حريش رظنا

 - اهدعب امو 81/١ ةيفلسلا ط - اهدعب امو ؟8+/١ قالوب ط ) ةنازخلاو

 شماه ىلع ) "ينيعلل « ىربكلا دهاوشلا حرش هو (اهدعب امو 4407/١ نوراه ط
 . ( اهدمب امو ١6١/9 < الوب ط « ةنازخلا

 نع ضر ْدعَأ نم يأ . هنع لاز : ( ممسك ) هتناكم حرب ردصم : حارب
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 يف ال :كلوقك « ابلمع لطب ؛هيف.لمعت امو (ال) نيب تلصف اذإو
 لام كل الو لجر رادلا

 لامعتسا (ال) لامعتسا ىلع (حو4 و ؟8/1) تيبلاب هيوبيس دهشتسا دقو 0
 ددصب يرمتنشلا لوقي . ( دص ) ناكم ( رف ) لوألا مضوملا يف ىورو <« سبل
 « تاغللا ضعب يف سيل ىتري' ( ال ) ءارجإ ىلع هب دهشتسا » : لوألا مضوملا
 : ىنعم ىلع « ىل حارب ال : هريدقتف؛ زاجحلا لهأ ةغل يف اهارجم (ام) تيرجأ انك

 الب ايضنت ورا روك مو ةركتلا الر اذإ ( ال) يف هجولاو . "حارب ىل سمل

 ةرورضلاى رجم يرحدف ربخلا بصنو ”ةدرفم ةركنال اهعفر هاو نيونت
 ًادتملا ىلع افوخدو «اهانعمك اهانعم نأل ؛سيلي ةهّبشم كلذ يف يهو « ةّلقلا يف
 «ءابلمع كلذدل تلمكعأف ؛ اهوخدك

 نوكنف « أدتبم ( حارب ) ريدقت ىلع 710/4 بضتقملا يف تبسلا دربملا دروأو

 ىلع مزاي ناك هنأل ؛ دوجأ (سسل) ةلزنمب انه (ال) رابتعا نكلو . افوذحم ربخلا
 شماهلا معصجار4؛(١١1 -و س ٠١9/١ شبعي نبا ) ال رب ركت دربملا ريدقت

 . 45١ ص يف يناثلا

 نيبو ال نيب لصفت ال كنأ لعاو » : 1١48-8 س ”و/١ هبومنس لوقي )١(

 لوقت نأ زوجي ال هنأ كلذو . همف لمعت امو (نم ) نيب لصفت ال امك « ”يفنملا

 'نم له ) هباوج وه يذلا يف لوقت نأ كل زوجي ال هنأ امك«( ”لجر اهمفال )

 « مشع ”ةسمخ ةلزنمب اهدعب امو (ال) اولعج مهنأ كلذ عمو .( ؟ لجر اهبف
 ءيشب رشعو ةس+خ نيد اولصفي نأ زوجي ال امك « مهدنع |هنيب !ولصفي نأ حْدقف

 . « اهب ةهّسشم اهنآل « مالكلا نم

 2(١١س) 789/١ هيوميس لوقي . مسالا نيبو اهنبب لصف' اذإ ال راركت'و

- 



 ًاديدج بوثالو « كدنع آلقاع مالغال : تلق يفنملا 'تعن اذإف

 تلعج تش نإو . '' عضوملا ىلع تعنلا تعفر تش نإو . ''كدنع
 : تلقف « نيونت ريغب (ال) ب (هتيصنف « دحاو مسا ةلزنع توعنماوتعنلا

 بصنت مثءرشع ةّسمخب ههبشت ٍ,كل ديدج بوث الوءكدنع لقاع مالغال
 , ”"(ال) ىفعلإ

 ؛, بوث الو كدنع لابيمأالو « مالغ الو كدنع لجرال : تلق اذإو

 م2 وشح مسالاو ال نيب تلصفت اذإ كنأ لعاو » : (#" سر موو -

 مو . ( ؟ اذ مأ كدنع اذأ ) باوج لمج“' هنأل « ةبئاثلا ال دست” نأ الإ نئسحي
 'تّعفر اذإ اهولعج مهنأل كلذو ؛ سيل ةلزنمب عضوملا اذه يف ( ال ) لّمْحت'

 نيسبو هنيب لصق“ اًممف . لعفب تسبل اهنأل لصتفن” ال « 'تّيّصن اذإ اهلثم
 تاّفاصلا ] «نوفآزْنْي اهنع مه الو لاوغت اهبف ال »: "لجو "رع هلوق وشحم (ال)

 . ( 'ريخ كبف ال) نئسحي الو . افيعض الإ ( دحأ اهدف ال ) زوجي الو . [ ؛07
 مسالا نيبو اهنيب لصف“ اذإ لمعت ال ( ال ) نآل ؛ اعفر الإ نكي مل هب تفاكت نإف
 . 4 دربملل بضتقملا رظناو . « كل تركذ امك ”ةصان الو "ةعفار

 اذه نأآل « ( ال مسا ) تومنملا ظفل ىلع الم انه ”تعنلا بصن' )١(
 ةحفصلا هذه يف ثلاثلا شماحلا رظناو . « نيونت ريغب بوصنم »

 لصألايف عوفرم أدتبم اذه نآل «ال مسا عضوم ىلع المح تعنلا عفارب' (؟)

 . ( ىدال/؛
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 نإو ؛ نيونت ريغب اهب تبصنف «ىلوألا لثم ةيناثلا (ال) تلعج تئش نإف
 ؛ كل ًادبع الو مالغال : تلعن ذوو فض :ة 2« ةفطاع ايت - تئش

 ا 0

 نم هي راففلا 5 اذه

 ( جارف دمجحأ راتسلا دبع ىمقحتب 4< ١955١ ةرهاقلا ) « فلتةملاو فلتؤملا »

 . يلهاج رعاش وهو « ينانكلا رمحأ نب يّده' ىلإ اهبسن تاببأ هلمج يف « 4 ص

 قالوب ط ) ةنازخلا يف يدادغبلا اهركحذ ىرخأ لاوةأ تاببآلا هذه ةيسن يفو

 حرش » يف ينيعلاو ©« ( عم نوراه ط ح مس-جو»/» ةيفلسلا ط ح ؟/١
 .( مسوإ» < الوب ط « ةنازخلا شماه ىلع ) ؛ ىربكلا دهاوشلا

 يف ي دمآلا ه هدروأو . جح ذم نم لصخر ىلإ م هيونمس ةمسلا(1١)

3 

 يرجأ اذه :رأ ليلخلا معزف » : دهاشلا تببلا دروأ نأ دعب هيوبيس لاق
 :لاق نيح رعاشلا نأ امك « مسالا يف لمع يذلا فرحلا ىلع ال « عضوملا ىلع

 :برعلا لوق ًاضيأ كلذ لثمو . مضوملا ىلع هارجأ « اديدحلا الو لابجلاب انسلف

 دهاشلا » : يرمتنشلا لوقيو . « عضوملا ىلع هوعفر“ ”ريثك الو ”لبلق هل لامال

 . « مآلا عضوم ىلع بألا فطع هبف

 . ًادتبم : ( اذه ) هلوق : ( سس #ع4غ» ص ) تيبلل ينيعلا بارعإ اذهو

 أدتمملانيب ضررتعم ”يفاضإ مالك : ( م دجو ) هلوق . هربخ : ( راغّصلا ) هلوقو

 «ابوجو فوذحم هربخو أدتبم وهو“( م 'رْمَعل) [ ةياوريف ]هلوق اذك و.ربخلاو
 دنع مفرب" امنِإ اذهف ديك أتلل ءادتبالا مال هبف ماللاو« ينبي وأ يمّسق“ م 'رمعل يأ

 -ام هللا رْمع :لوقت « رداصملا بصن بصنتي ماللا نككت مل اذإو « ماللا دوجو

-1498©6 



 :كلوقك «هلاح ىلع ىقب «لماع هيف لمع دق ءيش ىلع( ال ) تلخدأ اذإو

 لومعلاولماعلانيب (ال) دازت دقو .''' ةمارك الو « آلهأ الو « ابحرم ال
 . داز الب تئجو « ويش ال نم تبضغ : كلوقك « هيف

 ءابلاو“ راغصلل ديكأت : (هنمعب ) هلوق . اذك تلمف ام هللا كرم وءاذك تلعفح

 ا ًار4ةفان ( الز ةملك : ( لأ الز ةلوق وقم ةدئاز همف
 نإ 000 ىل ةدوجوم م : هريدقت فوذحم ربخلا ةقشقحلا فو

 بلجتسا يذلا رمألاىلإ ةراشإ وهو هلعاف(كاذ )و4 طرشلال مف ةمات ناكر 4 طرشلل
 وهو <« هيلع فوطءملاو فوطعملا نيب طرشلا اذهب ضرتعاو ...... تتاغصلا هل
 ريثك اذهو « هنع امئانغإو هملع للملا ةلالدل طرشلا باوج فذحو . ريثك

 داهشتسالا هبفو « ةمدقتملا ( ال ) مسا لح ىلع فطع:( ”بأ الو) هلوق . ًاضيأ
 . « عرقرم لحملا نأل ... ...

 مل(ال) هيلع تلخد !اذإام باب اذه ا: بضتقللا ىف دربملا لوقب )١(

 |[ ةملك يأ ]| فرح يفلمعي نأ 'زْثِجَي ملف«لمفلا هبف لمع دق هنأل«هلاح نع هركيغت
 ”ةمارك الو«آالهأ الو اسحرم الو العر الو اشقس ال : كلوق 000 نالماع

 6ك واق 'لّمتفأ : ( ال) لوخد لاق ناك مالكلا نأل 2 لاو
 هملع تلخد اًسلف « لعفلا هبصن امنإف . ك'رشسأو « كم ردكأو : يأ < ةكرسمو

 . « هرتيغت (10)

 , ( 1١ س و١/0 هيوبيس ) ال ريركت بابلا اذه يف مزاي الو

 -4و9-



 )١1( مغ لإ باب (١

 رتصتلال هد اناث لع د واليد ولت ةنرات فضلا خا
 هعبار سيل يذلا يسافلاو « يعابرلا ريغصت لِعّيَمف و . ءاممألا نم يثالثلا

 ترد بارو فرحا ةنسرأ لعافاز انيرفسصت لعدم ود نل ورش
 :لوقت « رانيدو مهردو سلف ريغصت وحن كلذو :ليلخلا لاق . نيل

 م 65( و

 ريس دو مه. ردو
 ى-

 .؟4م497-8 ص )١(

 هعبار يسامح وهو « راثيد ريغصت ( ليماسف' نزو ىلع ) ريثستتاد (؟)
 لثم لمئّمف' ىلع هريغصتف نيل فرح هعبار سيل يذلا يسامخلا امأ . نيل فرح
 . يلب امف ١١ صنلا رظنا . لج'ر فقس ريغصت جرس

 (؟ ؟)وحنلا يف صوصن 5-0-3



 '١' ينالثلا ريغصت باب (14)

 ريفصت] ءايدارت وب «ةحقات عتفيو.ةلوأ يأ نأ نعصملا تالا كح

 فرح نوكي نأ الإ " ريغصتلا ءاي دعب ام رتكيو : ةنكاس ةشلاث
 :ديعو ءسْيِلْف : سلف ريغصت يف لوقتف 4 ا فرعا فارعإ

 (68) سح< هم, هدم و هامور

 00 ركو « ليمج : 0 لمحو « ديبع

 .؟548-5!4 ص )١(

 (١ ( ليمتعفأو لعيَعف' يف ريغصتلا ءاب دعب ام رسكُت .

 يناثلا نو ا رع 2 ك"رحي يذلا فرحلا وه بارعإلا فرح (؟)
 تيأرو« دنع ” نه ىغ © ىانرعإلا فرح ريغصتلا ءاب دعب ام نوككي رثغصملا

 , دعب تررمو « ادلع

 جوتلم وو هك الإ هيا دكر يذلا نرخ فثنانلا ترح دفا ( ١

 « ىلليسحو ىتللحو « ةيليرعأو .ةثارع وحن « ءاوس رمفصملاو ربكملا يف
 وار روب عر

 وأ < لخدلا ىلع هب دمصي' لبحو ©« صوخ وأ فيل نم دْبق : رشكلا (6)
 . ( سوماقلا ) ظلغلا لمحلا

-14948- 



 ريغصت يفو ؛ تيَيِب_و « خيش : لاقيف اذه لثم رك زوجي دقو . تْيَيِب
 .برعلا مالكنم سيل هنآل ( ءيوش ) زوجي الو « ءيش.و ءيش : ءيش

 هرثكم يف تناك ؛ءاهلا هريغصت يف تقحلأ ائنؤم يفالثلا مسالا ناك نإف
 : نيع ىفو « ةقيوس : قوس يفو « ةدّينه : دنه يف كلوقك « نكتول مأ
 قل هس 2

9 

 : بنيز يف لوقتف « ءاهها هيف قحلت / فرحأ ةثالث ىلع داز نإف
 سا # سل اسعلا

 . ب ريمع : برهع قو 2(بدلبير

 - 4و4



 )١6( 'يعاب رلا ريغصت باب ١

 :رفعج يف كلوق كلذو . لِعيعف لاثم ىلع هلك كلذ ريغصت نأ ملعا

 يفو ؛ رطْيَمَق : "' رطمق يفو « بيِهْيَلُس : "' َبْلَس يفو « رِفيعج
 ١ ةعبرألا ىرحي يرجي هنإف ةثالثلا نم ناك نإو هنآل « د وسأ : دوسأ

 . تمغدأو ءاي واولا تبلقف « دلسأ : تلق تئش نإو

 )١( ص 459"”_.

 ص يف يناثلا شماهلا رظنا . ليوطلا : بهلسلا (؟) ١66 نم

 .اذه انباتك

 هيف ناصي' امو « ريصقلا لجرلاو 2© مخضلا ”يوقلا لمجا : ردطمقلا (ع)

 . ( سوماقلا ) بتكلا

 يف يرحي هنكلو « لادلاو واولاو نيسلا : لوصأ ةثالث نم ( دوْسأ ) (؛)

 . لمتيَمف' ىلع رمصبف « يعابرلا ىرجم ريغصتلا باب

- ٠2+ 0-7 



 مه ص و 1( م 80 58

 ؛ زيجع : اهيف لوقتف زوجع امأو .راسقو لنووسك : .نوسف يفو

 . نيلو دم فرح اهنأل « واولا رابظإ زوجد الو

 . اذه انباتك نم 85 ص يف ثلاثلا شماحلا رظنا . دسألا : روُسقلا (1)
 . رفامحي ةقحللم' ةدئاز هيف واولاو

 سم مءأوا-



 '' يسامخلا ريغصت باب (15)

 فلل

 ؛دازم رفا: قدّزرف يفو « جررُيفس : لج ر فس يف كلوق كلذو

 . ةعبرأ ىلإ هدرت ىنح هنم فرح رخآ فذحت

 كلذو . ىلصألا نم فذحلاب قحأ اهنآل « اهتفذح ةدايز هيف ناك نإف
 هماو (ع) ةيافت وه سر م جه

 . ف رصع : طوف رضع يفو « ثعَيَبق : ىرثعبق يف كلوق
 م[

 .7”ه.- ؟(94 ص )١(

 تاتف'و « ءاهب ةدحاولا « روثنكتلا يف طقس فيغرلا : ىدازارفلا (؟)

 . ( سوماقلا ) زبخلا

 1 ديدش ظيلغ لمج : ”ىرثعسق >: #١١ ينج نبال فصنملا يف (؟)

 الو ثينأتلل تسيل هرخآ يف ”ةسداس ةدئازلا فلألاو .« ةارئئمَسَقلا ىئنألاو
 . ةينبلا ريثكتت درج يأ 2« ( سوماقلا ) ثلاث ”مسق لب قاحلإلل

 . ءاظعلا رك ذ : طوفةرضتعلا (؛)

 د مج ه. لب



 «لوكلا# حالا رح ليست ضوعتف « فذحلا دعب زئاج ضّوعلاو

 قلي : قيطنما ريغصت يف لوفتو . فيرريطعأو تيب

 9-و --و * هد

 نرسم ورلتسم ور ل :ليتغمو < جراح : جررخلسمو

 هدو (١( هاد“ و
 . ندعم : ندودعمو

 ما

 ظ زيزي ” : روطنم يف تلقف « هفذحت ل نيل فرح عبارلا ناك نإف

 . ليدينق ليد 00 رانيدو

 لوقتف « اهاح لع اهتكرت ةدودمم ثينأتلا فلأ هرخآ يف تناك امو

 / 0 ءاريبعم : : ءاروُيعم يو ءاريفصأ : ءارفصو « ءارْيَمُ : ءارمت يف

 . اهلا ىلع اهتك رت

 ةعبار ثيناتلل ةروصقم فلآلا تناك نإف « "' ددعلا رثك نإو

 : يدل يدع يودي قرات ركل قا علل افا كك

 لاط اذإ « تبنلا نّد'ودْنْعا : لاقي » : هاا سور

 ها(« اهدآ هد ماوحل م ادإ ارش ةكيئارت تماقو

 ءونت . ًالسارتسم ًاليوط ارهش دضقن : ةدودغم . كل يدّت' : كيئارت

 . اهلقثأ : اهادآ . ”ةلقشم هب ضبنت : هب

 . ”يشحولا ىلع بلغو راما وهو

 . ةثالث ىلع داز نإ يأ (*)

 د مودل



 هع ١٠١(
 هراث هاّ_كاث .٠ 8 3 .. .٠ ء.|١

 « رقيرق 0: ىرق رق يف تلقف اهتفذح « ةمعيبرأ ىلع ددعلا داز نإف
 م ه2 و 5 وه , 0 - م 2,

 تفذحف © ىردبح : تلق تّئش فرإو ؛ ريبمح : ىرابحو

 . ىلوألا فلألا

 )١( عبارلا شماحلا عم 854 ص رظنا . عضوم مسا : ىرسقأرق .

 )( صو « لوألا شماحلا عم مجم ص رظنا . رئاط : ىترابُحلا »لام 
 م” ص يف لوألا سشماحلا عم سا“ .

 سح هء4



 ءادتبالاب اهدعب ام عفرت يتلا فورحلا باب )١(

 '''عفرلا فورح ىمستو ؛« ريخلاو

 مو ليو لهو فيكوي ناواتي و اهملواناكو أن يهو

 :رعو لج هللا لاق." يقم كوخأ امنإو « ”مئاق ديز انإ : كلذ نم لوقت
 امأك :لوقتو ." '«نييبم ريذن مل انأ امإ ١ و " « دحاو هلإ هللا امنإ »

 فيكو « ”صخاش كوخأ لهو « مقم ركب اماعلو « صخاش كوخأ

 اديز انييو « قلطنم ورمع ىتمو « سلاج كوخأ نيأو « عناص هللا دبع
 . هببشأ ام كلذكو . ”””ورمع لبق أ دعاق

 .؟"و؟م #9 ص )١(

 .ءادتبالا ىلع اهدعب ام عفتراف « لمعلا نع ("نإ ) ةدئازلا (ام) تفك (؟)

 . ١١ ءاسنلا (")

 . و جحلا (؛)

 -«هرفملا مسالا ىلإ ةفاضإلا نع (نيب) فرظلا تفك (انيب) يف فلآلا (ه)

0 

 - 86ه همها



 28و

 : دشأبو . هطنشتت هدفت ام لإ ( اند ) كيش نم ودرغلا فو

 ( لماك )

 )و <

 عفلس ”ءيرجهل حيتأ ًاموب ةعوزو ةامكلا ةققاعتا اندب

 لوق يف اك ةيلعف رأ « لالا اذه يف اك ”ةيمسا : ةلمجلا ىلع لوخدلل هتأمهو ح

 ( ليوط ) : رذنملا نب ناممنلا تنب ةقارح"

 مرا ”رمآلاو:. ”نناثلا "نيو :انيتف

 فلصتتتا ”ةفوس' مهيف نحن اذإ

 . ةلملا ىلإ فاضم ( نيب ) و « نونلا ةحتف عابشإل ةدئاز فلألا : ليقو

 فاضم فرذحم نمز ىلإ فاضم ( نيب) و « اضيأ عابشإلل ةدئاز فلألا : لبقو

 . سانلا 'سوسن تاقوأ نيب : يأ « خلا ىلإ

 *(ه ص ىقتشمد ط - ”اا١ر ١# ص ةرهاقلا ط ) ماشه نبال ينغملا رظنا

 ( ةلمجا ىلإ نيب ةفاضإو فلألا ةدايز يأ ) يناثلا لوقلا نأ ىري وهو .( ١0١4و
 22000 ”ةاكلا هقناعت“ انيب : رعاشلا لوق يف درفملا ىلإ ( انيب ) ةفاضإ هديؤت

 مع ال يدادغملل ةنازخلا رظناو : (نحاعرلا ضن ىف ليا ١

 (شماها) +١١ ص رظنا . ةيناخفلا داب ( انيب ) يعقلت ركني' ينزاملا 1

 ةروهشملا ىلذهلا بيؤذ يبأ 0 لا تبدملا وه اذه ١ ١(

 تح : امعلطمو « هئانبأ ءاثر يف

 ه5 --



 م ا# مج تيي<

 عمجاوس امبتارو رفكررنملا نم 1

 عزجي "نم بتعمب سيل 'رهدلاو

 امع عجر يأ « ينبتعأف هثتيتاع : لاقي . بتْنعَأ نم لعاف مسا : بدم )

 ( بحرأ ام ىلإ ءركأ
 رخآ يفو « يرتكسلل « نيبلذفا رامشأ حرش » ردص يف ةّيئرملاو

 . تالضفملا

 ىلع دوعي ريمضلاو . قنعلاب نذخألا امههو « هقثنعت : ةياور يف : هقئناعت

 م هه < از دب - ١١" 0 فى مش از منااثادحأ ىلع قنا ال ”رهدلاو

 « ًاراعش هسيل يأ عردلاو بوثلا رعشتسا نم ل عاف مما : رعشتسم )

 ( ديدحلا "ةّضيِب هيلع : عْسنقم . دسجلا رعش يلي يذلا سوبلملا : راعشلاو

 سبال وأ عاجشلا وهو «”يك ممج ةاكلاو . هلبق ردصملل هب لوعفم : ةاكلا

 نم هناغوتر يأ « هنَغورو : ةروهشملا ةياورلاو « عزفلا : عاوأرلا . حالسلا
 .(انيب) يف لماعلا وهو < رثدق* : حيتأ .مهتابرض نع ددحبل ًالامثو انيمي نارقألا
 . ردصلا عساو ءيرج : عفلس

 عاجش سراف هل ضّيق' مهنم غوربو موي ناعجشلا قنعتي انيب هنأ ىنعملاو
 تاببأ ةيقب يف رعاشلا يحي امك ) هبحاص امهنم دحاو لك لتق ىتح التتقاف « هلثم
 توملانأو « كالا نم هتعاجس همصعت ال عاجشلا نأ رعاشلا دارُم و.( ةديصقلا
 . قولخم لك ةياغ

 ل هءال/



 ”عفرلاب ( ف اننا قلرل

 ةيسعلاو عا لف توكتلا ذقن فورا وتحت وع شتلكو
 هعفرت « سلاج ديز نيأ : كلوقك « بصنلاو عفرلا هدعب ايف زاج « هدعب
 ) ءادخالا درر قرت“ ادلاج نير أ : تلق تئش نإو.ريخلاو ءادتبالاب

 :كلذكو .هنود متي مالكلا نآلءلاحلا ىلع اسلاج بصنتو ««”ر بخ هلبق امو
 . ههيشأ ام كلذكو . انناضو م عئاص كوخأ فك

 نوكيو « هنلإ ( انيب ) ةفاضإ ىلع اذبف « ًارورحم ( هقناعت ) ناك اذإ )١(

 ا و ع ا يا

 هقنامت : يأ فوذحم ربخلاو هلع فطعلاب اعوفرم ( هغور ) نوكيو « أدتبم

 . نالصاح هغورو

 : لاق .( هقئاعت ) رحم ( ١١؟/+ ) صئاصخلا يف تيبلا ينج نبا ىور دقو

 « هقتنعت تاقوأ نيب : يأ ( تببلا ) : يلذههلا لوق ةدنع ةحتفلا لطم نم د

 . « ًافلأ اهنع أشزأف ةحتفلا ميشأ مث

 ةيفاكلا حرش دهاوش نم ةثامسخلا دعب عساتلا دهاشلا وه رجلا ةياورب تيبلاو

 « ردصملا يلإ ( انسب ) نود ( انيب ) ةفاضإ زوحي هنأ ىلع هب دهشتسا يضرلل
 ةتارخلا يف يدادغبلا لوقي . ريخلا فوذحم أدتنم هنأ ىلع ”عفرلا ”قرعألاو

 ىلإ انيب ةفاضإ زوحي » : [ يضرلا لوق يأ ] هلوقو » : ( 48١م قالوب ط )
 ىنعم ىلع 92م" لمفلا ىنعم اهبف يراك اذإ ةدرفملا ءامسالا ىلإ ينعي 2 « ردصملا
 .كاذ لبقأ اذه ماق نيح يأ 2< ورع لبقأ ديز ماسق انعب : كلوقك < ( تنيح )

 لبيقأ رادلا يف ”ديز انيب : وحن « ًاعفر الإ نكي ل ؛ رهوج مما اهدعب عقر نإف
 . « اهنع ًاربخ نوكت ال امك « ةئ> ىلإ فاضت' الف « نامز فراظ اهنأل ؛ ورمع
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 ورمع ىتم :كلوقك ء عفرلا الإ "نجي ل توكسلا نسحي مل اذإو
 . ههبشأ ام كلذكو . رئاس كوخأ لهو ,« صخاش

 دلت قم اركب اكليل« اق ادي اذف] ::لوقي قف دجونلا نمو

 كك



 ماهفتسالا نم عنتمي ام باب (18)

 ١ هلبق ام هيف لمعي نأ

 مهثأ تفرع دقو « ورمع مأ كدنع ديزأ تماع دق :كلوق كلذو

 هيف لمعي الو « ريخلاو ءادتبالاب هعفرت . تنأ نم وبأ تماع دقو « كدنع

 : ىلاعت هلوق هنمو . انههر قرب يأ ىرت امأ : مهوق هلثمو . هلبق ام
 "" [دمأ اوثيبل ا ىَصحأ نيبزحلا يأ لغتلا:

 اديزأ تماعدق : كلوقك «هيف لمع هدعب آلعف هيلع تعقوأ نإف
 تفرع دق : كلذكو . تماعب ال تبرضب هتبصن امنإف ؛ ارمع مأ تبرض

 لمعلا نع هلبق لعفلا ىلع مايفتسالا نإ اذه يف لاقيو . ؟م8 ص )١(

 . هدعب امق ( أظفل )

 ١١ فبكلا (؟)

 تق 1.1 5 كلا



 ضو 7 ل

 , 3 0 0 3 يا دصقت ةهيضييق دصف مه
2 ْ 0 

 5: م 2 1 0
 ام و نذلا فترونلقليب ةتيصن اماف ؛ ينسوا وسيول

 . ملعيسب ال

 / .!؛”اا ءارعشلا )١(

 -- مهآأا 5575



 !١ أولو "ول باب (15)

 دينو قناص وا «كلرقك : موق ءاقنال يذلا ايقنت ول امأ
 : كلذكو . ءيجملا نم ديز عانتمال عنتما ماركإلا نأ ىنعملاف . كتمركأل
 . كيلإ تنسحأل ورمع مِدق ول

 اديز الوا :كلوق كلذو . هريغ دوجول ءىشلا اهب عنتميف الول امأو

 ءادتبالاب هعفرتف «ديز روضحل عنتما ناسحإلا نأ ىنعملاو ؛كيلإ تنسحأل

 ." ربخلا راضإو

 نوكي ال اهنأ الإ, ضيضحتلا ىنعمب رخآ عضوم يف الأول ءيجت دقو
 : نعاشلا لوقك 1 رمظم وأ ارمضم الإ اهذغا اف

 (ليوط)

 ) )1١ص ١ه".

 اذه انباتك نم ها ص رظنا (؟) ..

 مهاب



 'كدمم لضفأ بيثلا رقع نودْعت
 ١١( "يبه هك ا هس ل” ساس

 ضئاقنلا ) اهعلطم يف لوقي يتلا ريرج ةدمصق نم نوسفخلاو نماثلا تيملا )١(
 :( م4١ ص

 اميارم نيينحل ١ نيب انعي'رمك ىرأ الو 'رايدلا انتر و انئمَق فأ

 . ( مدجب ) ناكم ( مسعس ) ضئاقنلا ةياور يفو

 3 هذ نم نكمتمف طقسيل همئارق ىدإ مطق : ريعبلا رقع : رقعلا

 .حالسلا سيال وأ عاحشلا : "يمكلا 5 ةّفسملا ةقانلا يهو © بان عمج : بشنلا

 . ديدحلا ةضيب هيلع : مئقم سراف

 هبيبأ رثقَعب رختفا نيح قدزرفلا بطاخي ريرج لوق هنمو . ىءرط'وضت ونب
 رأ وص هللاقيعضومب ةقات ةئام - يحاي"رلا ليثو نب مْيّحس' ةرقاعميف - بلاغ
 ( ليوط ) : اضيأ ريرج لوقي كلذلو « ةفوكلا نم موي ةريسم ىلع

 ,رأوّصي بين رقع الإ دجلا نم ”مشراجم* ”دلعت“ ال نأ ينارسس دقو

 نأ رمأو « ةقاث عضوملا كلذب رّحن“ ابلاغ نأ كلذ ببسو : ريثألا نبا لاق

 ميس ىلإ ىدهأو ءًانافج_ ممت ينب نم موق ىلإ يده لعجو « ماعط اهنم عنصي“
 بلاغ رحنف ؟ ةقان رحن اذإ بلاغ ماعط ىلإ نأ رقتفُمأ:لاقو اهأفكف « ةنلفجآ

 «كلاغ اببإ مركب رمش قو ىدزرفلا رغتفاف و عسب لتختار« هنا ناعوت

 - : نوادعت ىنعمو ... ”يمكلا "اله : ديرب . ( تيبلا ) : [ ريرج ] لاقف

 (++) وحنلا يف صوصن -مروس



 مدح لضفأ منقل يكلا نوّدعت الول : ديرب

 نإ ْبِصت 'مهفاف . امأولو ءالأو « اله : ضيضحتلا يف [ اله : ضيضحتلا يف الوا لثمو
 . ىلاعت هللا ءاش

 َن زوحب دقو : 6.6.66 , | هو : لاق ... ... نيلومفم ىلإ ءادع اذهلو 2« نوّسحتو نولمحت ح

 اهلا (. 22 ا و تدب ىف ( نو دعت ) نوكي

 ىاد عت < ضفاخلا طقس 0 0 دف أ اًءلف ؛ مدجم لضفأ نم بينل رقع ا
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 !١!لامعتسالا ةرثكل نونتلا هنم فذحي' ام باب (0)

 , ملع ةفرعم مسا ىلإ هفيضتورنباب هفصتَْلَع ةفرعم مسا لك نأ معا

 ىنءاجو « ورمع نب ديز اذه : كلوق كلذو « نيونتلا هنم فذحت كنإف

 . .رفعج نب دمحم تيقلو « هللا دبع نب ٍديزب تررمو « ركب نب دمع
 . طخلا يف آفلأ نبا يف قحلت الو «نيونتلا هنم فذحت ؛هببشأ ام كلذكو

 «ةفص نوكي الو ًاربخ نبازوكي نأ كلذو . هتنون اذه نع لاز نإف
 تنقتو هنّونت ؛ ركب نبا دمج تننظو « ورمع نبا ديز ناك : كلوقك

 , ًابكار_ورمع نب ديز ناك : تلقف هنونت مل اتعن ناك ولو . طخلا يف آفلأ

 .هببشأ ام كلذكو . اصخااش ديز نب دمحم تننظو

 يبأ نب ديز تاك :لوقت . اذه يف ملَملا مسالا ىرذب يرجت ةينكلاو

 .طخلايففلأ الو نيونت ريغب«ًاقلطنم ٍديز نب ركب وبأ ناكو ءاجراخ ركب

 ,”.04-.خ ص )١(

 سه 86١6



 .ناصخاش ركب انبا دمعو ديزناك:كلوقك ءفلألاب هتبتكهتينث نإو

 دم "نبا يفءاج :كلوقك ,فلألاب هتبتك مسأ هيف نكي م اذإ كلذكو

 .ورمع نبا تيأرو

 «هلبقيذلا مسالا تنونو «فلألاب هتبتك ملت ريغر مسا ىلإ هتفضأ نإو
 . هيلع سقف «هببشأ ام كلذكو . كيخأ نبا ديز يفءاج : كلوقك

 سم م95 ل



 ١١( اذام باب )1(

 « (يذلا) ةلزنمب ( اذ ) تلعج نإ . برعلا مالك يف نيبهذم اهل نأ ملعا
 هنأك .”ريخ : لوقتف ؟ تعنص اذام : لئاقلا لوقك « اءوفرم اهباوج ناك
 عوقوا عفر ( ام ) عضوم نأآل ؛ "ريخ : تلقف ؟ تعنص يذلا ام :لاق

 : نعو لج هلوق هلثمو . ا ابن لدعي عما لالا صر لبعلا
 .٠ عفرلإب أرق نم بهذم يف « '"' «ٌوْفَملا لق نوقفني' اذام كنولأسيو ١
 ( ليوط) : ديبل لوق هلثمو

 """لطابَو لالض مأ ىضقيف بحنأ لواحي اذام هرملا نالأست الأ

 رخآ ) 204/١ هيوبيس اهل هدقع يذلا لصفلا رظناو . محو مس ص )١(

 - ٠.٠ ص ةرهاقلا ط ) ينغملا يف ماشه نباو « ( رطس لوأ ) 4.5 - ( رطس

 . ( نس مما# ص قشمد ط -

 .؟6١ ةرقلا (؟)

 - ««دسل نا ريد حرش» رظنا؛رذنملا َى ناهعملا أهم يثرب هل ةدصق ملطم هيف

 موال -



 :هلوقك « ابوصنم باوجلا ناك « '' ةلص (اذام) يف (اذ) تلعج نإو
 )2 ًاريخ : تلقف ؟ تعنص ام :لاق هنأك . ًاريخ : لوقتف ؟تعنص اذام

 اذام كنولأسيو» : أرق نم ةءارق هلثمو . "بصن ( ام) عضوم نآل

 .اهدمي امو 96864 ص ت

 ةنازخلا يف يدادغملا لوقي : بحتلا .هببنتلل مالكلا اهب حتفتسي' ةماك : الأ
 ىلع ناسنإلا ه”رذني ام وهو « :راذتنلا انه دارملا » : ( ههو-همهال/؟ قالوب ط )

 انندلا ىلع صيرحلا اذه اولأسا : لوقب . لاح لك ىلع هّلعف اهملع بجريأو هسفن

 وه مأ هلمف نم دب ال هنأ ىأرف هسفن ىلع هرذن رذن وهأ : هيف وه يذلا اذه نع

 . « ؟ هرمأ نم لطايو لالض

 مسفر هبف دهاشلا » : يرمتنشلا لوقي . 46/١ هيوسس دهاوش نم تيملاو

 نأىلع كلذ لدف ؛ (اذام) هلوق يف (ام) ىلع دودرم وهو « هدعب امو ( ”بحمن )
 يف (ام ) ف . هلبق يدلا يف لمعي الف هتلص نم هدمب امو « (يذلا) ىنعم يف (اذ)

 3 « ابيلع أدر فلألا دمي ام مفر كلذلف « ءادتبالاب مفر مضوم

 ةلملا اههيلعو . لوعفملل ءانبلابو لعافلل ءائبلاب يور : ( يضقمف ) هلوقو »
 ةياورلا ىلع ( ءرملا ) ريمض أدترملا اذهو . ( يضقي وه ) يأ فوذحم أدتممل ربخ
 .( هه8/5«قالوب ظ « ةنازخلا ) « ةيناثلا ةياورلا ىلع (بحنلا ) ريمضو « ىلوألا

 )١( ًايمكرم ًادحاو اما ةلاحلا هذه يف (اذام) نوكت .

 (ام) عم [ اذ : يأ ] هانإ مهئارجإ امأو » : ؛٠هإ١ هيوبيس لوقي (؟)
 ام : تلق كنأك « اريخ : لوقتف ؟ تيأر اذام : كلوق وبف دحاو مسا ةلزنمب
 س « ( ؟ لأست اذاّمع ) برعلا تلاق امل ًاوغل ( اذ ) ناك ولف ... ... ؟ ”تيأر

 - مام



 . " بصنلاب « وفعلا لق نوققني

 (ام | اوامس ميتكلو ؟ لات "يع : اولاق مهنأك «( ؟ لأست اذ معأ) اولاقلو ح

 ؛ نإ ) اولاق نيح ًادحاو افرح "نإو ام اولعج امك « ًادحاو ًامسا(اذ)و
 يف (يذلا ) ةلزنمب (اذ) ناك ولو . ءازجلا يف (اح)و « ( اكتنأك ) كلذ 'لثمو

 .«”ريخ:لوقينأ باجأ اذإ (؟ ”تيأر اذام ) يف هجولا ناكل « ”ةّتتملا مضوملا اذ

 . مامإلا فحصملا ةءارق هذه )1(

 همأ4



 منيولاخ نبا ةمجرت

 لهأ نم . يوحنلا يوغللا هيولاخ نب دمحأ نب نيسحلا هللادبع وبأ وه
 « ه14١9ةنس ملعلل ابلاط دادغب لخدو «( سرا نملابجلا داليب )ناذّمه

 , يرابنألا نب ركب يبأو « ديردنب ركب يبأ لثم اهئاماع ةلج نع ذخاف
 « ( بلعث مالغ) دهازلا رمع يبأو « يوحنلا هيوطقنر هللادبع يلأو
 ؛ يوحنلا يفاريسلا ديعس يبأ ىلع أرقو . تاءارقلا لاع دهاجي نب ركب يبأو

 . "' ( ينج نبا ذاتسأ ) يمرافلا يلع يبأ ىلع هل رصتني ناكو

 بدأو ؛ " نادم نب ةلودلا فيس بِحصو « ماشلا ىلإ لقتناو »
 .فينصتلاو ةدافاإلل صمحو نيقرافايمو بلحب رّدصت .هدالوأ ضعب

 « نادمح لآ نم هريغو فيرش هدلو ةبحص يف ةلودلا فيس دعب شاعو

 )١( توقاي 4/5١١ .

 . ممم ءابنإ (؟)

 . يوغللاببطلا يبأو يبنتملاب بلحيف ةلودلا فيس دنع هيولاخنبا عمتجا (")
 . تانحاشمو تارفانم ينتملاو هيولاخ نبا نيب تناكو

 1112 ل _-



 فلل هوقو 1 4

 . "؟« ةثالثو نيعبس ةنس ىف بلحب تامو

 ةغللايف ةريثك ابتك فّنصو ه:( ١7" ص) ءابلألا ةهزن بحاص لوقي

 حرشو ؛ ةفللا يف سيفن باتك وهو « «سيل » باتك اهنم « اهريغو

 مسا ةئاسمخ هيف ركذو « دسآلا ءامسأ يف باتكو ؛ ديرد نبال ةروصقملا

 . نآرقلا نم روس بارعإ يف باتك هلو ؟ نآرقلا يف عيدبلا باتك هلو

 . "« كاذب وحنلا يف نكي مو

 ةهزن بحاص لوقي 5 « نآرقلا نم روس بارعإ يف يذلا هباتكف

 هتعبط دقو«« م ركلا نآرقلا نم ةروس نيثالث بارعإ باتك هوه «ءابلألا
 ةيناعلا فراعملا ةرئاد ةيعمج ةرادإ تحت ١9454١ ةنس هيرصملا بتكلا راد

 . هنم فرط ىلي ايف لقننسو . نكدلا دابآ رديح ةمصاع يف

 دقو . اذك الإ اذك برعلا مالك يف سيل : هعوضوم « سيل باتكو
 رشاعلا دلجملا , 85«طءونم5 ةلحجم يف 8: 2«2هطمدت8 روبن ريد آلوأ هرشن

 . /015 ابمقر ىناطيربلا فحتملاب ةطوطخم نع 88-٠١5«, ص ,(1895)

 يهو ء(ه51١ةرهاقلا ) كلذ دعب يطيقنشلا نيمألا نب دمحأ هرشنو

 ةرهاقلا يف ىرخأ ةرم باتكلا رشن و . ىلوألا ةرشنلا قباطت داكت ةرشن

 )١( ءابنإ ١إمكى .

 « وحنلا يف لمجلا باتك ( م4 ص ) تسروفلا يف ميدنلا نبا هل ركذ (؟)

 . نيمسهذملا طلخ هنإ لاقو

 م١5 ل-



 يطيقنشلا ةعبط ىلع أداّتعا « راطع روفغلادبع دجحأ قيقحتب /١181 ماع

 رظناو. ركذلا ةفنآلا يفاطيربلا فحتلا ةخسن اهنم ةطوطخم خسن ثالثو
 « يوغللا روطتلاو ةماعلا نحل ٠ هباتك يف باوتلا دبع ناضمر ثيدح
 تارشنلا هذه لك نأ هداقتعا نع « 1808-1875 ص « ( 1451 ةرهاقلا )

 . باتكلا لصأ نم آليتض اردق الإ لّدَم ال

 " ص يف امهوأ ©« سيل »باوبأ نم نيباب لاثملا ليبس ىلع انه قوسنو

 : راطع روفغلا دبع دمحأ ةريشن نم 5١-0575 ص يف اهبيناثو

 .ارحس ْرَحْسَي َرَحَس الإ مف لَمْفَي لعف برعلامالك يفسيل (1)
 «ناتف يأ نينيعلا رحاس نالف :لاقي « امارحو الالح نوكي رحّسلاو

 : ىلاعت هلوقك ميفلا مل اعلا : رحاسلاو . هفرطب سانلا رّحسي نالفو

 . ميهفلا ملاعلا ينمي « ' «كييرانل عدا رحاسلا اهأي»

 وبقا هللا هييتجأ الإ لومقم: وهف هتلكف | برعلا مالك قس (ن)
 وهف هتيبحأو «نوزحم وبف هتنزحأو « موكزم وبف هللا هكزأو « نونحب
 : « ةرتنعل هدشنأو « ْبَحم ليقو « بوسحم

 )١( فرخزلا 4 .

 همس م98 ب



 ممركملا "بحملا ةلزنمب ينم 2 هريغيّئظت الف تلزن دقلو .ي3) ”-ه رو
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 ٠ هللا كبيبحي ينوعيبت اف » : ءاجر وبأ أرقو هتيمح اولاق دقو

 دئاصقلا حرش » يف يرابنألا نبا اهدروأ اهك ةرتنع ةقلعمنم نماثلا تيبلا )١(
 يفو 2 0١ ص يف تيبلاو . اهدعب امو 884 ص « « تابلهاجلا لاوطلا عبسلا

 ْ . ”بحآو "بحآأأ نع ثيدح هحرش

 .2ملسحم» : مامإلا فحصملا يفو . ١" نارمع لآ (؟)

 سما



 «ميركلا نأر قلا نم ةروس نيثالث با رعإ » باتك نم ناصن

 )١( ردقلا ةروس بارعإ ١(

 .نإب بصن فلآلاو نوئلاو . بصن فرح ( نإ ) :«ءانل نأ اًننإ»

 ءالاو.عفر عضوم يف ىلاعت هللا مسا فلآلاو نونلاو ء«.ضام لعف : انل نأ
 هذهوءرهاظ دعب الإ نوكي ال ّينكَملا:لاقف لئاس لأس نإف . اهب لوعفم
 نأ كلذ يف باوجلاف ؟ هركذ مدقتي / ءيش نع ع ّمِف «ةروس لوأ

 « اموهفم ىنعملا ناك اذإ هركذ مدقتي م نإو ءيشلا نع ينكت دق برعلا

 ىتح»:ىلاعت هللا لاق . ضرألا نونعي « نالف نم ملعأ اهيلع ام : مهوقك

 ةليل يف ةدحاو ةلمج لزن نآرقلاو . سمشلا ينعي « ' « باجحلاب تراوت
 وحن يف هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلع لزن مث « ايندلا ءامسلا ىلإ ردقلا

 )١( ص ؟؛١-”(١ا.

 .”م "ص (؟)
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 ءاحلاق :اهزناب ةروتسلاو.تاآلاو ةآلاو رعملاو نَسَفْلا ةنم نيريقع

 . نآرقلا نع ةيانك

0 

 . ( يف ١ ب رج ' « ةليل يف »

, 2 
 , ةفاضإلاب لج ٠١ « ردقلا »

 . بجعتلا هانعمو « ماهفتسالا ظفل هظفل ( ام ١) « كاردأ امو »

 . ةأدتبم ( ام ) نآل « ءادتبالا ربخ وهو « ضام لعف : كارذأ

 يفام لكو . ءادتبالا ريخ : ةليلو . ءادتبا (ام) : « ردقلا 'ةليلام »

 '"«كيرّدي امو» ناك اموومالسلا هيلع هاردأ دقف «كاردأ امو » نآرقلا

 . هيلع هللا ىلص دعب هاردأ (ف

 . ةفاضإلاب رج :ردقلاو . ءادتبا ( ةلمل ) : « رذدقلا 'ةليل»

 . ءادتبالا ريخ ٠ « رليخ»
2 1 

 نإف . ةفاضإلاب رج : رهشو . نمب رج( فلأ ) : « .رهش فلأ نم »

 ةليل » : لاق ملف « ردق ةليل اهيف ارهش رشع ينثا لك : لاقف لئاس لأس

 ريخ ردقلا ةليل : هانعم نأ كلذ يف باوجلاف ؟ « ربش فلأ نم ريخ ردقلا

 )١( ىروشلاو « 0م بازحآلا يف (”كي_ر'دي' امو ) ةرابع تدرو ١١ «
 رسمك و ٠

 ماله



 . ردتلا ةليل اهيف سيل رهش فلأ نم
 . ءاتلا تفذحن « لازتتت : :لصأالاو . عراضم لعف ٠ « لزتت »

 . مهلعفب ”عف ر «٠ ةكئالملا د

 ةكّياللا نم حورلا :كل لبق نإف ٠ ةكئالملا لع قّسن :« حورلاو»

 ءيشلا ىلع ءيشلا قسنت :: دق برعلا نأ كلذ يف باوجلاف ؟ مهيلع َقين دف
 لخنو ةبكاف اهيف » : ىلاعت هللا لاق ؟ « اليضفت ركذلاب هصختو « هسفن

 هلل اودع ناك نم : :لاقو . ةبكافلا نم نامرلاو لخنلاو « " «نامرو
 . ' « لاكيمو َليِرْبِجو » : لاق مث « « هلسرو هتكئالمو

3 

 . يفب رج : «ابيف»

 د
 . ةدئازلا ءايلاب رج : « نئاب»

5 2 
 .ةفاضإلاب رج : «مهبر»

 : نمب 0 : «لك نم »

 : ىدتبي مث مالكلا مت . ةفاضإلاب رج : «رْمأ» م . #كلاا شلل #2 .٠

 ؛« مالس ئرما لك نم»:سابع نبا أرقو .ربخو ءادتبا :«يه مالس»

 . 58 نمحرلا )١(
 . 44 ةرقملا (؟)

 - م5 -



 . ةزمهلا ةرسك رجلا ةمالعف

 . ةياغ : «ىتح»

 علطم ىلإ : ريدقتلا نأل تضفخ انإو . ىتحب 8 «مللم »

 (رسكلاب ١ عللطللاو . عواّنطلا ينعي ء ردصم عّلذطللاو . ''' رجفلا
 1! ضو

 . ةفاضإلاب رج ؛ «رجفلا»

 )١( اذه انباتك نم خ6٠ ص رظنا .

 . 47١-197 ص رظنا (؟)

 بالآام 



 !١ رصنلا ةروس بارعإ (؟)

 ىلإ تيِعن :٠ لاق هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلع ةروسلا هذه تلزن اّمل
 رخآ يف ناك اماف «نالجرلاو « ماسي ناك لجرلا نأ كلذو . < يسفن

 تيأرو »:ىلاعت هللا لاقف « اهرسأب ملست ةليبقلا تناك هيلع هللا ىلص هرمع

 هنإ هرفغتساو كبر دمحب ْحبَسف اجاوفأ هللا نيد يف نولخدي سانلا
 . « اياوت ناك

 ذإف .'"'

 لوقت ليفت اذن يضاف ذإ نأ هاضمو ؟ ةعاووق اذ[ ؤةساآو

 .ائيش نالمعي ال اهو. جاحلا مدق ذإ كترّزو « ًريمألا ىفاو اذإ كروزأ

 كلذ: سالوب# هده لدقلا اؤهزدتتءاغاذإ و ام ذاؤااذآ: ترعلا تنص اقوو

 "تقو افرح ذإو اذإ : « هللا ”رمصن ءاج اذإ » : ىلاعت هلوق

 )١( ص١5١؟-.؟؟,.

 )١( نامز افرظ يأ .

 ل م خال



 . كروزأ يفروزت اذإ :لوقت نأ باوصلاو . 3 هنأل « ؟راتخم
 ( فيفخ ) : ريهز لاق . ك'رازأ فروت اذإ : لخالو

 - وع ذم يع ينوعلا ىلا أتيبشف مك هاشت ام اذإو

 . يشحولا روثلا : طشانلا

 اهكرحتل افلأ ءايلا تراصف « ًاَيج لصألاو ء ضام لعف : «ءاج»
 فلأب ةباتكلا نأ ريغ « ةزمبلل انيك فلآلا تّدمأو « ابلبق ام حاتفناو
 ثالث عمتجا اذإو » ةدصحاو اوءزتجا نافلأ عمتجا "ىم هنآل 3 ةدحاو

 6 واج وبش ؛ ائيحم و م ءيج ءاح ردصملاو : نيتنئاب اوءزتجا تافلأ

 ها ضراضق ةيتاثلا اويل «نيتزف قيددمللا اراقتعاف: 4 ْيقاَخ لضألاو

 .رمارو رضاق

 « ىلاعت هللا مسا ىلإ ّصصنلا تفضأو . هلعفب عفر : « هللا '”رمصنا»
 رمآلاو ؛ رصرات وهف « ارصن رصني رّصن ردصللاو . فاضم هنأل هنّونت لو

 يف رصتلاو . ترصناو "' ارصناو يرّصناو « اورصناو ارصناو رصنا

 . اذه انياتك نم 4٠-8658 ص رظنا(١)

 : ريهر هبال ال

 نْيركذملا رمأ ىلوألا (ارصنا) نأ 5 « نيتثنؤملا رمأ هذه ( ارصنا ) (ع)



 نظي ناك نم » : ىلاعت هلوق يف ليقو . قزرلا : رصنلاو « حتتفلا : ةغللا

 فقوو . هللاهقّزرب نل : يأ « "' «ةرخآلاو ايندلا يف هللاهرصني نل نأ

 "ثيغلا رصن : لاقيو . فرصن نم هللا رصن : لاقف سانلا لاسي بارعأ

 (ليوط) : دشن أو . اذك دب

 ""'رماع ضرأ يرّصناو ميت َدالب يعّدوف ؛مارحلا ربشلا َحّلَسن ا اذإ

 . اهتيتأ : نالف ضرأ ترصن : لاقيو

 امني مسير لكم اوككو# اعيديوت انه ا حين رمآلا | ها ) قمر
 نم لجرلا ترمأ اذإو . نكجو « اًئيجوو «ئيج : ةأرمللو . اوعيبرو

 نردكو# ناتسكوت# طيرا ناس : تلق ةددشلا نونلاب ءيجي ءاج

 ةوسنللو ؟نئركذملا لثم نيتأرمالو“ ةأرما اب نئمج. : ةأرمالو .لاجر إب

 اوزجح تانون ثالث عمتجا امل هنآل « ناتعبرو نانب_ رضا لثم نانئج
 ,”' كلل انف

 ردصملاو . ءاحلا ةمض هيف عفرلا ةمالعو « هيلعَّسْن © « حتفلاو »

 . رصتلا : ةغللا يف حتفلاو . حتفا رمآلاو « حتاف وهف « ًاحتف حتفي متف

 )١( حلا 6.

 اذإ » : اليخ بطاخم |[ يريمنلا ] يعارلا لاق : ( رصن ) ناسللا يف )١(
 . ( تيبلا ) « ... مارحلا رهشلا لخد

 .(1١-1٠11ص ) اذه انياتك يف هيوببسس صوصن نم ٠١ صنلا عجار (*)

 ل مثول



 نورصنتسي يأ « " «نوحتفتسي لبق نم. اوناكو » : ىلاعت هللا لاق
 ناك هيلع هللا ىلص همسا نآل ؛ دوهيلا ينعي « مسو هيلع هللا ىلص دمحمب

 ةينايرسلابو « ' ( دام دام ١ لاقيو « ةيناربعلاب ( (ذومأ ذوم" ) مهدنع
 ««اوفرع ام هءاج املف » .''"ةيمورلاب سطيلقارّبلاو « "' ( انّمْحَنَملا )
 "”دجأ انثدحو . « هب اورفك :«نآرقلاو هلآو هيلع هللا ىلص ينلا ينعي

 هتاوزغ يف حتفتسي ناك هيلع هللا ىلص ينلا نأ دّنيَّبَع لأ نع ىلع نع

 ريل ءارقفب رصنتسي :هانعمو « راصنألاو نيرجاهملا كيلاعصب
 ره : ىلاعت هللا لاق . ,جاتفلا : يضاقلا ىمسيو محلا : اذه ريغ
 م م اكحا يأ « " « قحلاب انموق نيبو اننيب 'حتفا

 نيب : اهجوزل لوقت ةيبارعأ عمس هنأ يئاسكلا نع ءارفلا نع ّيرَمَسلا

 )١( ةرقبلا 86 .

 . ةاروتلا ةيربع يف اذه لصأ دجأ ل (؟)

 لدتو . زجملا يف نونو ردصلا يف ميم ةدايزب ( محن ) ةدام نم ىتشم مسا (*)

 . معوادممعءانود ربقلا نم ثّعَسلا ىنعم ىلع ةينايرسلا يف محن ةدام

 نيعملا ِ عفادّملا » هانعم ةشتاللاو ةينانوملا ِق مهموعاءادق (4)

 . « يماحلا

 اك هيولاخ نبا هنع ذخأ دقو « تاءارقلا ماع دهاجم نب ركب وبأ وه (6)

 ٠ هتمجرت يف مادقت
 . مو فارعألا (5)

 - مالو



 . يضاقلا ديرت « حاّتفلا كنببو

 :لوقي ايبارعأ تعمس : لاق يبارعألا نبا نع بلعث نع دمج انثدح

 ا -!يأ«عيتك رادلا يف ام: لاقي و.هب فلحأ يأءهب مك ينلاوال

 اذهو. ضام لعف : ىأرو . ىقّسن فرح واولا ؛ «'سانلا تيأرو »

 . مهب لوعفم : سانلاو . دحاو لوعفم ىلإ ىدعتي نيعلا ةيؤر نم

 نأ كلذو . نيلخاد سائلا تيأرو : هانعمو« لاح : «نولمخأدَي »
 « 'موقي ًاديز تيأر :لوقت « عفترا مسالا لحن "لح اذإ عراضملا لعفلا
 «واولا هعمج ةمالعو «ءعراضم لعف :نولخديو . اًئاق اديز تيأر : هانعم

 . نونلا هعفر ةمالعو

 . ةفاضإلاب رج ىلاعت هللا مسأو . ىفب رج: « هللا ند يف»

 دارنا "ني جونلاو هوك ميسا ود لادا لع شنت ««اعاوفا»
 رفنلاو.موقلاو ًالملاو رفّنلاو ةبصعلاو ةليبقلاو طهّرلا لثمءهظفل نم هل
 . ءاسنلا نود لاجرلا ىلع عقي

 : حبس ىنعمو . ءاملانوكس رمألا ةمالعو ءارمأ : « حّبسفأ»
 .حّبسم وبفءاحيبست مبسي حبس ردصملاو.ةالصلا : حيبستلاو . لص يع 2

 هنع ذخأ دقو « ( بلعث مالغ ) دهازلا رمع وبأ دحاولا دبع نب دم وه )١(

 . هتبجرت يف مادقت (ك هيولاخ نبا

 5 عوضوملا نع جرا عنك ةدام نع ثيدحلا اذه (؟)(

 - جوابا



 2 ل 1
 .دماح وبف ءًادمح دمحي دمح ردصملاو.ةدئازلا ءابلاب رج :«دمحب»

 . ةفاضإلاب 0 :« كبر »

 . بصن عضوم يف ءاملاو . هيلع قّسن : ««سفلفتساو د

 نإ تح ءاملا :« هنإ »

 .نئاك ورف« ًانوك قوكن ناك ردصملاو . ضاملمق: « ناك »

 . هيف رمضم ناك مساف « اباوت هللا ناك هنإ : ريدقتلاو

 نم  اونات اذإ ت هدابعل عاجر هللا نأ هانعمو .٠ هريح : 6 اباوت »

 :يأء''”اروفغ نيباَوألل ناك هنإف » : هلوق كلذكو . ةعاطلا ىلإ ةيصعملا

 اماوقأ ىلاعت هللا قَلَخل مدآ نبا اوقدت / ولو . ريخلا ىلإ نيعجارلل

 . مهل رفغيف نورفغتسيو نوبوتيف نوبنذي

 . مه ءارسإلا(١)

 د نوضرس ل





 عجارملا

 صوصنلا رداصم )١(

 ١ىهو4-ها* 18و 11١ ) نيأزج يف « قالوب ط « هيوببسل « باتكلا » -
 - ع !٠4ءاو

 .( 1464-١950 « رص يلح لا ىفطصمه) ءازجأ ةثالث يف نيمأ هللادمعو ىفطصم

 يلع دمج قيقحتب ةيرصملا بتكلا راد هترسن <« ينح نبال « صئاصخلا » -

 .(ا؟ه1-١5 67 ) ءازحأ ةثالث فق راحنلا

 ىفطصم ) دحاو ءزج هنم رشنأ « ينح نال « بارعالا ةعانص رس » --

 ىفطصم مهاربإو فازفزلا دمحو اقسلا ىفطصم ىيقحتب ( ١464 « رصمب يللا

 . هرشن لمتكي مو . نيمأ هللا دبعو

 قيقحتب ةلمالسإلا نوئشلل ىلعألا سلجلا هرشن « دربمل « بتشتقملا» -
 .( ه ١"م8-١مه ةرهاقلا ) ءازجأ ةعبرأ يف ةممضع قلاخلا دبع دمج

 ملاس نبو يمعيوشلا ىفطصم هرشن « جارسسلا نبال « وحنلا يف زج“ وملا » -

 -- مابه



 . (  ةيبرعلا ةيوغللا ةيثككملا - ١4506 توريد ) يجرماد

 ةرهاقلاب كرامملا نزام هرشن 2« يجاجزال « وحنلا للع يف حاضيالا » -

 . 9١م6 ةلس

 يبأ نب دمع قيقحتب ١470 ةنس رئازجلاب عسبط'  يجاجزال « لّمجلا » -
 . 9١هال ةنس سدراب يف ةيناث ةعبط هنم تعبطو <« بنش

 راد هتعبط « هيولاخ نبال « ميركلا نآرقلا نم ةروس نيثالث بارعإ »

 ةمصاع يف ةيناؤعلا فرامملا ةرئاد ةمعمج ةرادإ تحن ١414١ ةنس ةيرصملا بتكلا

 اههابشأو ةيوحنلا عجارملا (؟)
 « صوصختلا رداصم » ادع

 « راطسلا ةجبهب دمج قيقحتب « يرابنألا نب تاكربلا ىبأل ةيبرعلا رارسأ -
 . ١؟هإل ىشمد

 تاكربلايبأل نيمفوكلاو نييرصبلا نييوحنلانيب فالخلا لئاسميف فاصنالا -
 . ١9451١ ةرهاقلا « ديلا دبع نيدلا بح دمع قيقحتب « يرابنألان ا

 ه1 ةنس قالوب يف الماك عيبط'.يدادغبلا رداقلا دبعل بدألا ةنازخ -
 ءارحأ ةقيرأ ةرهاقلاب ةيفلسلا ةعبطملا هنم تردصأو . ةريبك ءازجأ ةعبرأ يف

 نم يناثلا ءزجلا نم 584 ص ىلإ لصت ( ه)خه2١ )141 ١44418484

 قيقحتب ةرهاقلاب رشنلاو ةءابطلل يىبرعلا بتاكلا راد هرشنتو . قالوب ةعبط

 «ا١و؟/ 21١5519 ) ءازجأ ةثالث نآلا تح هنم تردص دقو « نوراه مالسلا دبع

 . قالوب ةعمط نم يناثلا ءزجلا نم 76 ص ىلإ لصت ( 84

 «دبجلا دبع نيدلا يح دم قيقحتب «كلام نبا ةيفلأ ىلع ينومشألا حرمت -

 ب جون"



 . ١9606 ةرهأقلا

 ديما دبع نيدلا يحن دمحو نسحلا رون دمحم قيقحتب يضرلل ةيفاشلا حرش -

 ًاعيار اءزح هب اوقحلأو . 4١م9 ةرهاقلا « ءازجأ ةثالث ©« فازفزلا دمحمو

 5 يدادغبلا رداقلا دبعل ةيفاشلا دهاوش حرش

 ةثس ةييبلا ةعبطلاب ةرهاقلا يف عيبط'  يطويسلا ىنفملا دهاوش حرش -
 . و55 ةنس ناجوك رفاظ دمحأ ققحتب دب ىشمد يفقو2ه نوفي

 ةرهاقلاب ةيرينملا ةعابطلا ةرادإ هترشن «© شيعي نءال لصفملا حرش -

 . ءازجأ ةرشع يف

 .(نوراهمالسلادبع قيقحتب ؛© 5 تبيوكلا ) يجاجزال ءاماعلا سلاجم -

 «ةرهاقلا ) ديلا دبع نيدلا يبحم دمحم ىيقحتب « ماشه نبال بيبللا ينغم -

 ديفعس ةعجارمو هللا دمح ىلع دمحمو كرابملا نزام ىدقحتبو « ( خيرات نودب

 . ( ةيناثلا ةعمطلا « ١ 6 قشمد ) يناغفألا

 (١!تاقبطلا بتك ()

 قوتملا) يبلحلا يوغللا يلع نب دحاولادبع بيطلايبأل نييوحنلا ( بتارم ) -

 . مهاربإ لضفلا وبأ دمج قيقحتب « 406١ه ةرهاقلا « ( ه و١ ةنس

 يناريسلا هللا دبع نب نسحلا ديعس يبأل نييرصبلا نييوحنلا ( رابخأ )
 دفمو ينيزلا دمج هط قيقحتب 6 9١مم ةرهاقلا < (ه خوم ةنس قوتملا )

 ةرصتخم تن اراشإ ساوقألا نيب يتلا تامكلاو .بيترتلا ساسأ يه اهياحصأ تايفوتاونس )١(
 . ًاريثك اهانلمعتسا بتككلا هذه ىلإ
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 ىفوتملا) يدْسَبدزلا نسحلانب دمح ركب يبأل نييوفللاو نيبوحنلا (تاقبط ) -

 . مهاربإ لضفلا وبأ دمج قيقحتب ©« ١464 ةرهاقلا « ( ه سالو ةنس

 . 1411١ جزبمل 4 ( ؟ همه ةنس ىفوتملا ) مدنلا نبال ( تسربفلا ) -

 ةرماقلا «(ه (0 ةنس ىفوتملا ) يدادغملا ( بيطخلل ) دادغب خيرات -

 .هارإ4

 ةنس يفوتملا ) يرابنألان: تاكربلايبأل ءابدألا تاقدط يف ءاملألا ( ةهزن ) -
 . مهاربإ لضفلا وبأ دمحم قيقحتب 2 ١.51 ةرهاقلا < ( ه هلال

 يبلحلا ىسيع ط <« ( ه5 ةنس ىفونملا ) ( توقاي )ل ءابدألا مجعم
 . ه ١ هز" ةرهاقلاب

 ط « ( ه ٠45 ةنس ىفوتملا ) يطفقلل ةاحنلا هابنأ ىلع ةاورلا ( هءابنإ ) -

 . ميهاربإ لضفلا وبأ دمحم قيقحتب 2« - 146٠ ةيرصملا بتكلا راد

 2١542 ةرهاقلا“( ه م1 ةنس ىفوتملا) ناكلخ نال نامعألا ( تايفو ) -

 يح داع ندلا نع دبع عع

 - مالا



 تافاضإ

 ط ) يدادفنلل بدألا ةنازخ رظنا . فالخ لوألا تيملا ةمسن يف : 73 ص

 ءىرما نب ورمع ىلإ هبسني وهو « ( 51١/4-80 ةيفلسلا ط ح ١5/٠ قالوب

 , 70 1-5؟٠.5م تا1٠5١-١0م46 ص يف اهدروي هل ةديصق نم سيقلا

 اضيأيو'رو. ( هدئاصقىلوأ نم 7 تيبلا ) هناويد يف ليفط تيب : "8 ص

 . ( تارماشتساو ) ناكم ( تبرستتماو )

 دمحم قيقحتب ) هناريد يف سيقلا ءىرما ةديصق : لوألا شماهلا : #. ص
 ١ا/ ص « ( 56 برعلا رئاخذ « ١468 رصمب فراعملا راد « مهاربإ لضفلا وبأ
 . ”ه ص يف دهاشلا تيملاو . اهدعب امو

 . ( 70ه ص ) هناويد يف ةّم'رلا يذ تيب ه 64# ص

 ( ىربكلا دهاوشلا حرش ٠ ًاضيأ هيف رظنا : يئاطلا متاح تيب 4١ ٠ ص
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 . ( 7-41ه/# « قالوب ط « ةنازخلا شماه ىلع ) ينيعلا

 2« 1958 توريب ) تيكللا نبا ةعنص هناوبد يف ةغيانلا اديب : 4١ ص

 « ةريحخلاكلم رذنملا نب ناعنلا ضرميف احناق ةدمصق نم 2«( لصيف يركش قيقحتب

 ( لات" ) ةياورب نككلو <« ١4 و »*"١ ص يف ناتيملاو . اهدعب امو ١.١ ص

 : تيبلا اذه ناويدلا يف اهنيبو . (باصت“ ) ناكم (لانت“ )و « ( لاخم' ) ناكم

 ارفاوك باحسلاب 'ءاراذ يحضتاو ١ هقافانق' نع 'مصْنعلا 'لوعاولا *لزت“

 يدبأ يف ضاسب : مصعلاو « مصعأ لع لكو « مصلعأ عمج : مّصْعلا

 سوءر نم ف رشأ ام وأ ةف'رثشلا يهو ةفاذقأ عمج : تاف'انلقلا . لوعولا

 «(ابّمغو لاذلا رسكي) ةورذ عمج :ىترافلا .عافملا كلذ تافذق ديرب « لابجلا

 رقك :لاقي ؛ هب ةشطقغتم' . باحسلاب رفاوك . ءالثعأ : ءيشلا ةوردو

 . ( تيككسلا نبا ) اهانطغ يأ هعار د قوف بوثلاب

 : اهوأ ىتلا هتدمصق نم ريهز تيب : 4م ص

 "هلطاب رّصْنقأو ىلبل نع ”بلقلا احص
 "ّلحاورو امصلا ”سارفأ ”يأرعأو

 بتكلا راد ) بلعث ةعنص ىماس يبأ نب ريهز ناويد حرش يف يهو

 ١١ ص يف دهاشلا تبسلاو .اهدعب امو ١54 ص < ( 84١غ ةيرصملا
 . انماالغ انلح دق _يأآلب ؟يًالف» :اذكم لوألا رطشلا يوأر ثمح

 (ة4هص) « ىقطنملا حالصإ » يف تيكسلا نبا هدروأ : زجرلا تيب :
 1 هدعي تاببأ ةرشع مم
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 ىلع ) ينبعلل « ىربكلا دهاوشلا حرش » ًاضيأ دسل تدب يف رظنا : 49 ص

 . ( 51١-788 < قالوب ط « ةنازخلا شماه

 يف اهدحت هل ةليوط ةديصق علطم وه يلذهلا ذئاع يبأ نب ةيمأ تبب : 45 ص

 دمحأ راتسلا دبع قيقحتب ) يرككشلل « نييلذحلا راعشأ حرش و

 .اهدعبامو 444/5 ( جارف
 مكتملا ءاي ىلإ ىدانملا ةفاضإ عوضوم يف رظنا : لوألا شماهلا :

 . اذه انباتك نم ؛5.-؛هالب ص

 ينبعلل « ىربكلا دهاوشلا حرش » حيرذ نب سبق تبب يف رظنا :

 . ( ؟١8-؟ه9/+6 © قالوب ط « ةنازخلا شماه ىلع )

 ينبعلل « ىربكلا دهاوشلا حرش » ًاضيأ نيلوألا نيتببلا يف رظنا : ”# ص
 نع هئثيدح ضعب اذهو . ( 54/4-754 2 قالوب ط « ةنازذلا شماه ىلع )
 : ريدقتلاو « هلبق ام ىلع فْنطع : ( جرشحلاا يبأو ) هلوق » : يناثلا تيبلا

 زوحي و“ اهب ىف نأ زوحيو «فوطمملا ف ماللا مزمل الو ؛ جرشحلا يبأل او

 . هتفص ( حافلا )و < ( جرسشحلا يأ ) نم لدب : ( ىتفلا ) هلوق . كرتت' نأ
 هيف تحتف ثبح ( حايرل ايو ) هلوق يف لوآلا : نيمضوم يف : هيف دابشتسالا

 «( جرشحلا يبأو ) هلوق يف ؟ فوطعملا يف ماللا كرت يناثلاو « ...(ان) ريركتل ماللا

 : « مهفاف « جرشحلا يبأل“ ايو : هلصأ ذإ

 . رفاولا نم شماهللا يف يذلا تدملا : 56 ص

 اهدروأ ًاتيب نيرشعو فن" يف ةديصق نم يدبعلا ناتّلّصلا تبب : الا“ ص

 هملامأيف ىلاقلا ىلع وبأو « ( ه.١-ه.. ص ( « ءارعشلاو رعشلا » يف ةبيتق نبا

 ١ه4هم 



 طاح م.؟بس.6و/١ قالوب ط ) ةنازخلا يف يدادغبلاو <« )١145-1١41/9(

 تاقبط » يف اهضعب ءاجو .( 1١95/5-179 نوراه ط ح [1١65-١64 ةيفلسلا

 فلتوملا ١ و 2« 60-45 ص < ( 1415 ندبل ) يحّمتجلا م"الس نبال « ءارعشلا
 . ( ٠١4" صر يدمآلل « فلتخملاو

 [ضيأ اههابشأو ( ذولحَتْسا ) عوضوم يف رظنا : شماحلا : الو ص
 . 50750١١-517 فصنملا »

 . ( ١88 ص هتاويد ) هيلإ تيسن“ ةرشع تاببأ رخآ ةبّور تبب ؛ ١ ص

 : اهوأ ىتلا هتدمصق نم ريهز تيب : ه4 ص

 اوككرت "نمل اوأوأي مو ”طيلخلا ناب

 اوكلع ”ةّيأ اقامتشا كودتوزو
 ( اومح'رت ل: اووأي ل )

 دهاشلا تسلاو . اهدعب امو ١١4 ص « ريهز ناويد حرش يف ةديصقلاو

 . 1817 ص يق

 « تنكسلا نبا ةعنص ىفاسيذلا ةغبانلا ناويد يف : لوآلا تببلا ٠ هه ص
 ”لاوح ”جاعن نهنأك »: اذكه يناثلا رطشلا يور ثدح « م١ ص

 تو
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 ناكم ( ”فلأ ) ةياورب ( ه4 ص ) ةغبانلا ناريد يف : يناثلا تبدلا :

 .( "شيج )

 . ليوطلا نم شماهلا يف ناذللا ناتيبلا : "٠١ ص

 نيأزجلا يفف . 17١؟صيف مدقت ام ءازحأ ةثالث يف فصنملا باتك : 1؟9 ص

 ثلاثلا ءزجلا يفو . ينزامل فيرصتلا باتك باوبأ حرش ينج نبا ىفوتسا نيلوألا

 غلبت فيرصتلا صيوع نم لئاسمب ىتأ مث « ينزاملا باتك يف ةغللا بيرغ رّسف
 . ةلأم ةرشع سمخ

 نم لدب وهو « ًاريكمو ًارتغصم يور : ( ًاديمح ) : تببلا : ١48 ص

 ع مس ٍِ د . (ينعأ) ريدقتب حدملا ىلع بوصنم وه وأ « ممالا نابل ( ينوفرعاف ) يف ءابلا
 ةيفاشلا د_مهاوش حرش يفو ( 050/١ قالوب ط ) ةنازخلا يف يدادغبلا رظنا

 .(,؟؟ ص))

 اءزج قحلأ يدادغبلل ةيفاشلا دهاوش حرش نأ مجارملا تّين“ يف مادقت )

 نم يه ةمبرألا ةبّور تاببأ : ةحفصلا شماه يف رطس رخآ : ١49 ص
 . هملإ هبوسنملا ةدرفملا تاببألا

 ةيفاشلا دهاوش حرش ًاضيأ عوضوملا اذه يف رظنا : شماحلا رخآ ؛ ١48 ص

 .( ؟١751-5ه14ور 1545-568١ ص ) يدادغمبلل

 ةمفاشلا دنصهاوشس حرش 5 يدادغملا كثيدح رظنا شماهلا : ١68 ص

 موه 7"ك ل



 .ةعبسلا تاببألا اهنم يتلا دثرم نب روظنم ةزوجرأ نع ( ؟74-01ص )

 يدادغلل ةيفاشلا دهاوش حرش اضيأ زجرلا اذه يف رظنا : ١اله ص

 .(1؛م١ والا ؟-!ا4ص)

 حالصإ » يف تدككسلا نبا لوقي : شماهلا نم سماخلا رطسلا : 1976 ص

 فيفخلا ب رضلا وهو « عادصو 'عادص لجر : لاقيو » : ( هو ص ) « قطنملا
 لاق . نيلعولا نيب لعولا وهو « عدّصلا الإ هيف لاقي الف لعآّولا امأو . محللا
 ' « ( تاببألا ) : زجارلا

 « « ىطنلا حالصإ » نم ( ماسلا نم لصف و لّعف باب ) يف لوقلا اذهو
 «مالهص) يدادغبلل ةيفاشلا دهاوش حرش ورشان هطبض اك ( لّمفو لّمف باب)ال

 س ١١ (

 .(6١؟ص)بلعث ةعنص هناويد حرش يف يرو اذكمه :ريهز تسب ه 119/8 ص

 لمحيف«بلطلا مضوم ريغ يف هيلإ بتلنطُيي : (ًانابحأ ملظُي ) : حراشلا لاق
 ءاأ هذا نيرو هنيرت(تضروخ رع هيلا ”عضو هلك ملظلا 'لصأو . محل كلذ

 :دشني ًايبارعأ تعمسو : لاق.هعضوم ريغ يف هّسّنْشلا عضو اف : يأ « ملظ امن
 5 نونلاب "- لظَسسف

 :( ناويدلا حرش نم ١46 ص ) اهعلطم يف لوقي يتلا هتديصق نم تببلاو

 'ميادلاو 'حا و'رألا اهرتغو ىَلب 'مادقلا اهئفلميأ مل يتلا رايدلاب "فق

 ( حير ممج : حاورألا )
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 : اهعلطم يتلا هتدمصق نم ةمقلع تسب : امثل“ ص

 "نقب نان تع باقل هتك“ . يوزع تانك قلق كنتي

 تيبلاو . اهدمعي امو ال56 ص ؛« يرابنألا نبال تاماضفملا حرش يف يهو

 .٠ ( تطسمخ ) كانه ةياورلاو 2 786 ص يف دهاشلا

 «(4ة5ص ) ةيفاشلا دهاوش حرش يف لوقي اك « اهم ”يدادغبلا بجعأ دقو
 : تاببالا هذه

 ”بيبط ءاسنلا ءاودأب ”ريصي يننإف ءاسنلاب يىنولأست 'نإفآ

 ”بدصن نهدأو نم هل سدلف هلام “لق 5 ءرملا نمار تناك ادإ

 ”بيجع نهدنع بايشلا 'خارشو ”هتْمِلَع 'ثيحرلاملا ءارثآ ةنأدرب'

 -517١ص)ةيفاشلا دهاوش حرشيف يدادغبلا ثيدح رظنا : 919*597 ص
 اذه يف ينج نبا هلاق ام هيف لقن دقو « ةعبرألا زجرلا تاببأ نع ( 4

 « بارعإلا ةعانص رس هو ( ينزاملا فدرصت حرش ) « فصنملا » يف عوضوملا

 .« بدتحملا»و « صئاصخلا»و

 نم لاح : بصنلاب اهمط اخو » : ( ١77 ص ) بارعإلا يف هلاق ام اذهو

 ىلع همفر زوجيو . اهايإ ًامط اخ : ريدقتلاو « ةبظفل ةفاضإلاو « ”ناّقت رامح

 هةعشال# عطا لكنا ارو . اهمطاخ وه : يأ <« فوذحم أدترم ربخ هنأ

 ريدقتب وأ « همم بهذتل_ : يأ «ماللا ريدقتب : ( امهذت نأ ) هلوقو . هل دبكأت

 :( ابجع اي) هلوقو . . .هنم ”رفتو بهذت نأ فوخ: يأ «اهمطاخل ةلص وه فاضم

 ؛نأونم وهف «ابجع بجعأ :يأ « ةيردصملا ىلع بوصنم : ابجعو « هسنتلل (اي)

 (؟٠) وحنلا يفصوصن -6م4مه-



 تبلقف « يبجع اي : لصآلاو « ىدانم اًمجعو « ءادنلل ( اي ) نوكي نأ زوجيو
 يف افلأ لكتملا ءاب لادبإ يف رظنا ) . « نونم ريغ وه اذه ىلعو « افلأ مكتملا ءاي

 . ( اذه ائباتك نم ؛هو ص ءادنلا

 « ١958 توريب ) تبكسلا نبا ةعنص هناويد يف : ةغبانلا تسب : 9١ ص

 ىور » : حرشلا يفو .( اورجزت ال ) 78١ ص «© ( لصيف يركش قرقحتب
 .«هتفص هذه شبح اوهجلبحت' ىتد : لوقب« ( ًارهفكم اورجزت وأ ) يعمسألا

 ( ةهفاكيل حاص : عساسلاب ةجلرجأ )

 598 ص ) ةيفاشلا دهاوُش حرش يف يدادغملا لقن : شمالا عم : 7971 ص

 وه ناورمو ٠» : لاق مث « زجرلا تدب نع يسوملطملا ديسلا نبا ثيدح ( ٠
 .«ةبستق همسا يمالسإ زجار رزخألا وبأو .صاعلا نب محلانب ناورم نب دمج نبا

 دحأ ينامحلا رزخألا ابأ نأ ( و ص ) يدمآلل « فلتخملاو فلتإملا » يفو

 . نامح وه يزعلا دبعو « مت نب ةانم ديز نب دعس نب بعك نب ىزعلا دمع ينب

 دماوش حرش يف ةعبرألا تاببألا نع يدادغبلا ثيدح رظنا : 548 ص

 . ١١-79١6 ص « ةمفاشلا

 اهبف فصو هل ةليوط ةزوجرأ نم مجنلا يبأ اتبب : عيارلا شماحلا ؛ ؟ 8. ص

 : اهعلطمو كلملا دبع نب ماشهل لبإلا

 لرحُملا بوهآولا هلل دمجلا

 . 486-185 صة؛“ يدادغملل ةمفاشلا دهاوش حرس رظنا

 دهاوش حرش ِق ةنئالثلا تاسبألا نع .يدادغملا ثددح رظنا : ٠5١ ص

 َِ هوؤ5-



 . 1١١6-5١8 ص « ةيفاثلا

 - 144م5 ص ) ةيفاشلا دهاوش حرش يف يدادغبلا رصتخا : ؟6"-869 ص

 :لاف مث « « اجّسمأو “تمس ام اذإ ىتح » نع ينج نبا ثدردع ( 44

 « جاِّجملل رطسلا اذه نإ لبق » : يسرافلل حاضيإلا تاببأ حارش”دحأ لاقو »
 ىسمأو ةماعنلا تسمأ : دارأ : لمقو « رَّْصلا ىسمأو نُت”ألا تسمأ : ديرب
 يأ ] انأ فقأ ملو .ه! « كلذ نم حيحصلا نيبتأف ةلص هل فرعأ مو ؛ ملظلا

 . « ءيشب هلئاقو زجرلا اذه ةّمتت ىلع اضيأ [ يدادغبلا

 ١64/١ ) صئاصالا يف ينج نبا ثيدح رظنا : لوألا شماهلا ٠ بو ص

 (ناوخ. ) لثم يف واولا حيحصتو < ( باسث ) لثم يف ءاي واولا بلق نع (
 .( ناير عمج ) ءاور لثمو (لاوط. ) لثمو ( جوز عمج ر ةجاوز لثمو

 نب فْسنأ وه ( تيبلا ) « ةلذ ةءابقلا نأ يل نيبت » : لاق يذلا رعاشلاو
 : ابعلطم يلا هتدمصق نم تببلاو . يمالسإ وهو ؛« ”يناهمثلاا ناز

 اهئلاص و ىج'رب'سل ىنح تاهيهو اهلايش كارتعاو ىبح تارك ذن

 . ”ملإابو ص ؛“ يدادغملا ةيفاشلا دهاوش حرش رظنا

 دهاوش حرش يف ناكسمم نب ةكرمأ تدب نع يدادغمبلا ثيدح رظنا : "61 ص

 . 7م“ ا/الال س « ةمفاشغلا

 يف عوضوملا اذنه يف رخآ ثيدح ينج نبال : عبارلا شماهلا :
 حرش ىق يدادفملا هلقن دقو 612١ م ةسماجلا بارعإ م هباتك

 . رثنيم(١)

 - م4119



 .( ؟الم-؟الال ص ) ةيقاشلا دهاوش

 ناويدلا حرش ) ريهز تمد يف (ىرسقرق ) درو: عبارلا شمالا : "4 ص

 ( طيسب ) لا بطاطس

 'مهيمبأب "كارب © ىرقرق مهب ”تلاس
 مسخ 'مهراسيأ نعو « 'تايلاملاف

 : ىرقرق . ليْسلا نم ذيخأ « اهب اورثك يأ مه تلاس : بلعت حرش نع
 . مهنايأ نع : ميتميأب . لّبج : مسخ . ناكم : ”ك'رب_ . عضوم

 . ٠4..-+ووص « ةمفاشلا

 يدادغبلا ثيدح رظناو . تبملا لئاق فرعي ال : يناثلا شمالا : "48 ص

 ١١ ١ ص ؛ ةيقاشلا دهاوش حرش يف هنع

 يذلا « تاماللا باتك ١» يجاجزلا راثآ نم رسثن' ام ىلإ فاضي : 494 ص

 يناث اذهو .كرابملاتنزام قيقحتب ١445 ةنم قشمدب يبرملايملعلا عمجملا هردصأ

 ( ١665 ةرهاقلا ) لبق نم هل رشثن دقف « قتقحملا ذاتسألا هرششنب يجاجزلل رثأ

 . اذه انباتك نم 455 ص رظنا ؛ « وحنلا للع يف حاضيإلا » باتك
 ركدذ يف رصتخم باتك اذه » : تاماللا باتك ةمدقم يف يجاجزلا لوقي

 «اهفارصتو ءاهيناعمو « لجو زع هللا باتكو برعلا مالك يف اهعقاومو تاماللا

 هللابو . فالخ نم ابضعب يف ءاملعلا نيب امو « اهعقاوم نم عقوم لكل جاجتحالاو
 .ةدحاو ةدحاو اهركذ مث « ... ... امال نوثالثو ىدحإ تاماللاف . قتفوتلا

 لس م48



 . ( ليوطلا ال ) لماكلا نم يناثلا تببلا ؛ 858 ص

 . ( ةرشابم) يه هبف ةملك رخآ : ثلاثلا شمالا : ؛ه ص

 .لصتتم مالكلاف“( ليث )دعب ةطقنلا فذحا :نتملا يف رطس رغآ : #8 ص

 ( رّم'زلا ) يه ةميرككلا ةروسلا : لوألا شماحلا يف رطس رخآ : 5+ ص
 ..ملا حت

 . ( ديدملا ال ) فيفخلا نم نالوألا ناتيبلا ٠ #4 ص

 . ( ةروسكم ال ) ةحوتفم ( كتي ) يف فاكلا : لوألا تيبلا ٠١١ ١ ص

 .(نتملايف ا ) ريسايم تراد 'ذإ رسعلا انسف : باوصلا :شماهلا : "١١17 ص

 .(عسسيو ) باوصلا : يناثلا شماهلا يف رطس رخآ : ؟9١ ص

 .( ”تنب' أف ) باوصلا : يناثلا شماهلا نم ١١ رطسلا : 456 ص
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 "! دهاوشلا تايبألا يفاوق سربف

 ةحفص ةحفص

 فو ”بيرغل ( ةزمهلا )

 ١م "بوند ها ”ءانع

 15 "بوح ريس 57 'ءاخإلا
 ضني "بوك "رف ما هئاوش

 م4 اهباوحجت اا

 ملا اشطلا (ب)
 هامذك اجع ه6 'بهالسلا

 م14 اًبادجا 54 'بابضلا
 ه4 متم 4 بنو
 هاون( اباتعلا ه6 ”بعل

 "م امه'ذتآ م14 "ب رع أف

 1 اي'وثأ 4 ”بملشم
 "ا ب راضّتف 166 أ

 )١( اهشماه ىلإ ريشي ام ةحفص مقر دعب (ه) .
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 56 راو

 56 رراوكألا

 5 يرش

 1 رسص
 هيض يراشع

 ا يروقستا
 "44 يردن

 هام رادزملا

 خو ٍرماع

 (ذ)
 موج "زر واعملا

 م ٍزمارت

 ام ”سلتجملا
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 تاعوضوملا سربف

 ص

 م -- 6م ةمدقم

 مهو هيوبيس ةمججرت

 1١-١١١5 : « باتكلا » نم صوصن

 لعفي اهنم دحاولك نيذللا نمل وعفملاو نس لعافلا باب اذه )١(

 سودا كلذ وحن ناك امو هب لمفي يذلا لثم هلعافب

 «رثخأ وأ مادق' لعفلاىلع اينبم مسالا هيفنوكي امباب اذه (؟)
 سابا مسالا ىلع ًاينبم لعقلا همف نوكي امو

 لوعفم هنآل ممالا هيف بصتنيولمفلا هيف رهظي ام باب اذه (©)

 اءرما ) كلوق يف ( هسفن ) بصتنا ؟ هب لوهقمو هعم

 وسوي حا ( ةسكفناو

 ؛ رمألا عوقول ”راذلع هنآل رداصملا نم بصتني ام باب اذه (؛)
 « ناك "مل هلبق امل ريسفت هنآلو « هل عوقوم هنآل بصتناف

 م64 ل



 مهردلا بصتنا اك بصتناف « هنم الو هلبق امل ةفصب سلو

 ًاهرد نورشع : كلوق يف

 « رمألا هيف عقو لاح هنآل رداصملا نم بصتني ام باب اذه (ه)
 'رمألا هيف ”مقوم هنأل بصتناف

 ماللاو فلألا يف هنم ءاج ام اذهو ()
 ةفرءعم ًافاضم هنم ءاح ام اهو (ا/)

 بانلا ىف فاضملاك ًاردصم ءامسألا نم لمح ام باب اذه (4)

 1 هيلي يذلا
 ءادتبالا باب اذه (4)

 ءادتبالا ىلع يني ام هيف مضي ءادتنالا نم باب اذه )٠١(

 هيلع ينملا نوكيو ًارمضُمم هيف أدتبملا نوكي باب اذه )1١(
 0 اري

 فرح ىدانملا ىلإ ًافاضم همف ءادنلا نوكن ام باب اذه (١؟)

 ةفاضإلا

 «ءادنلا هيلع ىرج ام ىلع يرجي صاصتخالا نم باب اذه )١(

 5 فعال ابضن ءاذقلا عضويت رع لقفل ءيحبف

 م مهنأل ءادنلا يف اهارجم ءامسألا هيف يرحت الو « ”بلصنآ

 ام ىلع اه'وترلجأ مهنكلو ءادنلا فورح ىلع اهورجي'

 ءادنلا هملع لمح“

 رّسفت الو« لعفلا الإ اهدمب اهملي ال تلا فورحلا باب اذه )١4(

 اهنم ءيش هلمقنوكي نأ لمق اهملعتاك ىتلا هلاح نع ”لعفلا

 « ءامسألا اهدعب اهيلي نأ زوجي يتلا فورحلا باب اذه (16)
 لاعفألا :اهدهت الن نأ رونو

 دع م56

7 

105-44 

184-17 

 ه0-415

 ميه

 هإ-هإ(

 ه4م-6م1

0-1 

 ضان

 ىفلاتفي

 8١4٠م



 نع

 م لعفلا يفن باب اذه )١١(
 مه-مخ ('مْيْكَأ)و ((مْيَأ)ةلزنم اهب مالكلا ناك اذإ('مأ باب اذه )١1١(

 4.- ”ةعطقنم ('مأ) باب اذه (14)
 ١٠؟- 5١ ةفيضخلاو ةلمقثلا نونلا باب اذه )١9(

 ١٠19-١١١ ةليقثلاوةفمفخلا نونلا لبق يتلا فورحلا لاوحأ باب اذه (78)

 يتلا واولاو ءايلا تانب يف ةليقثلاو ةفيفخلا تابث باب اذه )١١(
 17-١١4 "نهتامال تاءاملاو تاواولا

 6-1١١5 ةلمقث الو ةفسفخ نون هدف زوحت الام باب اذه (؟؟)

 11-١1١6 يزاملا ةمجرت

 1 ينج نبا ةمجرت

 ؟؟؟-14 : « فصنملا » نم صوصن

 وبف 2« لا ءفألاو ةنّدكمتملا ءاممألاب صامل فيرصتلا )١(
 فورحلا هبشيف ةلغوملا ةينيملا ءاممألا الو فورحلالمشي ال
 يف ةريخألا فلألا  اقتشم ةيشبملا ءامسألا ضعب ءاج -
 ًاريثك يرجت' برملا - الصأ فقولا يف تديز انأ ريمضلا
 فقولا يف هملع نوكت ام "دح ىلع لصولا يف اهظافلأ نم

 ١4 ةعبرأ تادايزلا عاونأ  دئازلاو ىلصألا -

 5 ةدايزلا فورح (؟)

 برعلا نمو « قابطإلا فورح دعب ءاط لعتفا ءات بْلق“ (<)

 (”بارضا) و (رسّصا) لوقف اهلمق ام ىلع ءاتلا لدم نمآ

 هس معو



 لمتفا هل كلق جا زثكاو دوأ لوآلاو 4( رّيكظا )و
 ام ىلع ءاتلا لدبأ نمو © ( رجدزا ) لثم ياز دعب الاد

 وأ ركادا وه ( ركذ ) نم لعتفا - ( رجازا ) لاق اهلبق :
 ةلصفنم ءادلا تناك نإ - دوجألوألاو« رك د'ذا وأ رك“ ذا

 :ءت تءاج نإ - ( كلت 'ضّيق ) وحن كلذ اهب لعفُ م
 ”تاصخف وحن اهرابظإ دّيجلاف قابطإ فرح يلا
 لعتفا ءاتب ءانلا هذه هّشي نمآ برعلا نمو ؛ ( يجرب
 لاصتا ةدش ىلع لالدتسالا : ( ىلجرب ”طْصّحف“ ) لوقبف

 لعافلاب لعفلا .

 مضنا اذإ اواو ةئكاسلا ءايلا ”بّسلق“ : لاثملا باب نم (؛)
 ابلمق ام

 هنم ف”رصت امو لّمَثَفا ءانب : لاثملا باب نم (ه)

 - يضاملا : لَمْفَتْساو لَعْفَأ ةزو : فوجألا باب نم (+)
 تناك اذإ ءافوجلا لاعفألا ىلع ةيراجلا ءامسألا - عراضملا

 لومفملا مسا  عراضملاب لصف' ام اهي "ليف" مملا اهلئاوأ يف
 ءيجب - لوبجملل ينملا عراضملاك ؛لّعُي بابلا اذه نم

 ءامسألا لئاوأ يف ةعراضملا فورح

 (عئاب) و( مثاق) لثم يف نيعلا زمه بوجو : فوجألا باب نم (؛)
 اتك رحت اذإ افلأ واولاو ءاملا لدْبت" : صقانلا باب نم (4)

 ) تلو رغ) و( ”تاسمارأ ( ء يجي 5 اههلش ام حئفناو

 واولاو ءاملا نوكسل لصألا ىلع امهوحنو

 ىلع نراك اذإ يضاملا يف ءاب واولا بلق : صقانلا باب نم (4)
 واولا بلق  عراضملا ىلع ًاسايق ادعاصف فرحأ ةعبرأ

 - قول دل

 6-8م١ا

16. 

١144-0 

 ولهم ادإلو»٠

 1١-١"

7١-14 



 ص

 1١8-580 ( يضر) يضاملا ىلع ًاسابق ( نايض'رب“ )لثم يف ءاي

 : « صئاصخلا » نم

 "م هس ريخأتلاو مدقتلاب ببكرتلا يف نابراقتي نيلصألا يف باب

 14-154 : « بارعالا ةعانص رس » نم صوصن

 لصأ )  ءايلا نم اهادبإ ةماعلا اهتافص : مجلا باب )١(

 ضني ( تاوزغو "تمار : تازغو تمارا

 اهادبإ  نيسلا نم اهادبإ ةماعلا اهتافص : نيشلا باب (؟)

 ىلع اودازامبرو « ةبطاغملا فاك نم اهلادبإ - مبجلا نم

 4-02 ًانيش فقولا يف. ةيطاخملا فاك

 ءاظلا - ءا-ط طّسّسنلا اهبلقي - ةماعلا اهتاغص : ءاظلا باب () '

 1-04 .(ظيقو) يف لاذلا نم لدب

 ؟6-4 دربملا ةمجرل

 ا : « بضتقملا » نم صوصن

 تازمه نهو«لصولا تافلأو عطقلات افلأ ةفرعم باب اذه )١(

 1-١114 فورحلاو لاعفألاو ءامسألا لئاوأ يف

 ءأي وأ واو هثلاثو « فرحأ ةعبرأ ىلع ناك ام عمج باب اذه (؟)

 ميول فلأ وأ
 امم لاعفأو لعف' نزو ىلع عملا نم نراك ام باب اذه (*)

 ماكل هنبع تلتعا

 مو نانيع امه

 - مكاو“



 اهب ًافوطعم نوككي امو اهدعب بصتني امو ءافلا باب اذه (ه)

 م... هلق ام ىلع

 قدينستلا واولا باب اذه )١(
 8 وأ باب اذه (+)
 سال "نأ باب اذه (4)
 مالم ام ىستح باب اذه (ة)

 م١ لامفألا مزجت يتلا فورحلا باب اذه )٠١(
 موس اهفورحو ةازاجما باب اذه )١١(

 خيو( 4؛ اًمإو نأ بااذه (١؟)

 نا دودمملاو روصقملا باب اذه ):١(

 ضئاخل بسذلا با, وهو ةفاضإلا با, اذه )١4(

 فلأ هعبارو فرحأ ةعبرأ ىلع ناك امف بسنلا بإب اذه )١6(

 فلأ هسماخو فرحأ ةسمخ ىلع ناك امفو < ةروصقم

 ساب حاس ٠ ادودمم ناك امفو 2« ةروصقم

 هعوقول لعفلا ىرجب تاغللا ضعب يف ىرج ام باب اذه )1١(
 كلت ريغ يف يرحبو « ىنعمل ءاج فرح وهو « هانعم يف

 (ام ) فرهلا كلذو . لماوعلا ريغ فورحلا ىرحب ةغللا

 س1١ مالا

 كال جا رمّسلا نبا ةمجرت

 م٠489 0 ٠ ينج نبال فصنملاو صئاصخلا يباتك يف جارسلا نبال ءارأ

 ”روسارس (؟) ”ثحشتح )١( : قاقتشالا يف ءارآ - الوأ

 مسويسومل. 0 رخب تانبو رلخم تانب(4) نفض (؟)

 ل م54



 اذإ هنأ ىري جارسلا نبا ناك )١( : فيرصتلا يف ءارآ - اناث

 دئازلا وه يناثلاف ةماك ىف فرح رركت

 « اهيومفا» (؟) ”ةرسش (؟)
 س1 ةمد60(5) رماربو رضامت (؛)

 يضاملابو ( مل )دعب عراضملاب اوءاح ادم َ ةيون ةدلع 3 ثلاث

 اع ؟ ةيطرمشلا نإ دعب

 (0-4["7+ ٠6.٠ : « وحنلا يف زجوملا » نم صوصن

 4. اأ#"لدسإغ عفت رملا مس الا با )١(

 ؛.؟-و4 نس معن 0

 ( 06 4٠-1١١
 4١-1١ ريداقملا زيد باي (© 6)

 6-4184 مك باب )١(
 1 دمك أتلا باب (0)

- 77-1 

 14-475 يجاتج لا ةمجرت

 11-191 1 « وحنلا للع يف حاضيالا » نم ناصن
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